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A DATA DE HOJE
(PASTOS DA HISTOteA MINEIRA)

a despesa a que devem o o?™ com íAZA -*"* Mr"as 0efais 5e «A
Conselho Ullran-iarliiu confoí™ í ÍL • EWHS 1M«* ° secretário-do
(comenta Xavier dí Veto) m4 ,u?Htt*í "«.ffc*-**.7?»'- Alí /""P'™»
Siam-se do povo da cóS„iaT 

fu"t*l0'*-i*-ií»- subaltenos de Lisboa eni-

pesa tf 
ffi_Í* _**<?_% liJSo^S^2 ™m3 1 **

do PinheVo,5m^icPpS*i%d1araífIa!:''e^i¦, **** *** A"""'"J "¦* B*™'*^ «

-Wp» d^^r^-a S,^''^*1^™™™ «**¦
da de ferro econômica, de1 Filadélfia J, .. ííí í 

*; ' ' ^ ™a eE'ra-
Bahia, em direção ao pôr™, à_ CamJ_\ A_,\íflr"'-avi'":i:' <*0"* aiç-lgameiito para certos'ramais e Sd- 

'd 
„,?**!?n7cí1 Pa™ » P">Pitai «ta*. dc 5.=o0:mníooo. suie^o StfiSMfihSÍ-Má: I

de FeJaVeiro^^/ceS^ 
$ig* 

de C,"a"da|. «» Estrada I

F- LeòpòlLl 
~ '"¦",«ura-"s« » Estacüo Barâò de S. Francisco da E.-j

minaJiieVo Uw^felMtffa 1;.,;*',s,i,""?ii0 <*" Eslado'deter-
<Jel Rei (hoje Belo Horizonte)/Paffi' "h . :, '"der,? esílHlos "n* Curral
luli -defera, 

para, denlre &sffire'« mSSiuKR? <Kl Mar5al eseja mudada a capital do F« aclo atil .A-, ' ehcoUuia *"" P»ra o qualcem contos para ocorrer LSlfSíSsWS "e crídllo alé!eis.adicionais, tambem da mesX dat, 
'.r,,JS e,sl"dos- Ha Outrasde rendas estaduais e munici™, ' ''* *"*|,0"d0 ¦"•¦*•« a discriminação

noerLllluA,, SSE^âS'1'. -Üf. 
^^"g;.' r°blicatao d0

Ouro Preto, 28. de .Qutubro de 1945

A A. BI, SâffjÜà TBIBUHA
BE dB2Ò|PSÉT0

Dia19 do a-ifanie, rece-bcmos,da Assqcfícão Brasi-leira de Iniprenjí^J seguintecarta:
"A Associação Brasileirade Imprensa e. èy/ni presi-tte-nle, oong-mhd_~iirto.se Homo povo de Oura Preto pelo"pareaitrtento ,ti 'IlilBUÀZí

DIZ OVUO Plano vi,liranie falha dirigida pelainteh.0neit,._ capacidade rto
jornaíttla Junqveira Perrei-ra, apresentam a todos' osconfrades e a essa tratlicio-nal cidade mincln_ efusivassamlações, mttjura.ndo aonovo órgão vida próspera elonga:

Cordlalr.imie,
(a) HERBERT MOSES

PKBiBftSTj'!

fiHasaLSasiflBMffl"
O coeficiente eleitoral de Ouroi reto está Sendonielhor.cmitacidc.

cam o-correr dos diaè. Segundonos informou- o Escrivão EleitoralSr-Artur Alves de Brito Filho, ototal de eeitores inscritos em todo
8 093™ ' *Ü"S'Ü á Cifra de

Na impossibilidade de faze-loneste numero, em-virtude do acú-mulo de serviço no cartório eleito-ral desta cidade, na Broxima ediçãode Tribona Dis Ouito Preto dare-™os os números de eleitores dosDis ritos .do Municipio de OuroIJreto.
Aproveiíamos, porém, este ense-jo para aconselhar a todos os nos-sos leitores, que procurem seus tf.tulos eeltorais o mais. depressa

possível, não deixando para osullimos dias esta providencia, nara
yZ ví!ar no Pleíl° marcado pa-ia l de Dezembro próximo.

BOkã

Redação-Rua Tipdenies.í (altos) "Casa dos Coutos"

Próíeção á mdusfriQ^ cio Híunimio &
Importantes declarações do Sr, Edgàird abrantesdo Conselho de Comércio Exterior-0 que è aS

|na 
de Saramenha do industrial flme*rico Giáímcti

•^^^^^^^^ * Sa-
veradade de Engenharia,lendo re- ^ Distantr. -int™ a r, rZ -

ramos, foram de elogio e si „-S a ZSS^'3'M^WW^mm o que chamou de "magnifico indusirial H- ix, , .""P".1"1!1» ..

n ^ «parelnamentos que iniDreitiinnnmI -"'-mOuro Rieto-disscnos peio grande vulto Sífdo emo, Dr. Eogard Abrantes - convi- vasta área. O AlE

do Brasil; devemos^ notar que aesquadra de Cabral era composta | "¦ ...
de 13 unidades, isto £-, 10 caravelas ,ve"du ™™ *us estudantes e mes- bauxita ~ «fetera, p Sida3 navios eque o descobrimento tres- '''"«mo-no.; imbuídos daouela I des em (rr-imfp S,„IÍ?JSX!?S??:

Ni iou siípersticioso e nem' "-rereapí, acíiftiiftrltStíca-ios:in>;eros com respeito á sorte¦"¦ um '"dividuo ou ad destino de»m poyo. A Hfslúria, entretanto,êílá cheia de casualidades interes.saiites iriostrando.nos as relaçõesmim.-isde certos números cornostatos raais importantes da vida deuma nação, do desenvol vimento deuma ciência, ou, enfim, da bíogràfia de uni grande homem,
O número 14, por exemplo, temtanta relação com a vida de llenri-

que IV de França como o numero5 'e rcl-ic-lona com as religiões,em
geral, e n número 7 com as ciên-cias(|sicp.qiiímiras.Quantoaorjra.
sil e curioso notar-se a casualidadedo.numt-ro 1.1 relacionar-se, muitoheqin-ntetncnte, com os fatos maisiii-portaiitcs da- nossa JlistóriaPaina.

Começando pelo descobrimento!

e deu no dia 22 .de Abril, is . ,io vigésimo segundo dia do quariomesdeI500;ora,-i.MiS4J;ium
miiltiplp de 13. lh-• ::

defatos niais signific.it,'.
História, verificarem^,, por casua.lidade jntereísanle, que a soma do'alg.ii ismos do ano, ou as datas mai-

es, semimo-no.; imbuídos daquela des em grande quantidade e^aue"atmosfera de camaradagem e serie- representa a certeza de urn futuro'dade que cosnímamos encontrar auspicioso para a ,asS hdus-nos verdadeiros centros de esludo. tria.do alumínio „oB,S QuatGerações egerjcõesdc estudantes S eletricidade, o Dr GiaiiieUi™?
didl^^f Quf PP?to' e a ci* í t*^ ° miIaRre * toSS kmm
Mstõ^o," plassou a^rm^Sn|fe£JéS^^
dos _m_ universitários, um marco a existência deuma iiidú«trfí c2«V» '»"«-'s ao ano, ou as datas mais I f"1?»'1'* M cultura nacional. O in- » de que estamos tratando I.Sz-o numero sigmficnfivo do mês dão teres* P^ (MSquiSa e a dedicação itaile, no entanlo Periciitan asempre]3oumtíj|iplodel3.0sfa- "-"-l"-; aquele grupo se entrega Possibilidades de Snhà etos abaixo atestam essa cqwcidên- aos. ef stu*s científicos formam! Periclitam por causa dà exSádacia: A primeira caria de doação,!,,n1 ll* espetáculo de inteligência Iconcorrência esltSeirafirmada por 1} João JH^naüguran-li"6 desvanece e entusiasma; , .Em memorial anrésenladn ,„ê^ass:« | terior, focalizei a situação em que se: enmntrp n inHi*l.-i,-:« ir •?, ,534 cuja orna dos algarismos dá Aprovdtónda sua estadia em encontra a in5ústr Vm 3.TO primeiro bispo do Brasil, .0llro freto o Dr. Edgard Abran- ção como a exec tada dX nat n"ii.ls.in tes vlsl1™' demoradamente as ini* Ln.«,™t,,E^u*£S?iW?"

Homenagem ao Dr. Antônio
José Alves de Souza

HoSl lâ,d0a,ldan^ no Orande IHotel, ftgUras representativas de
ífe^^Wspnalariunsig.1nficaiva homenagem ao Dr. An-tomo José, grande amigo destdade,. num almoço íntimo que
de distmção e cordialidade. -Aueha,npagne'Vfalou o homenageado**
amiadHCeníi0 aS manifestações de'
doa^eq-Ue!;eCebia e-enumeran-do as razões de ser de sua estimaPor Ouro Preto, colocou em p™me.ro logar o fato de haver aquencontrado modelar esposa,'ouro.
Zf ™ de ^'anienta Em seguida,
p","0™*-1?5 manifestantes, fflou o
Ss 

M°aclrLlsbôa,qiie, einsin.
f™,ili, e)[P*:«siva.s palavras,
riSr^, exp"mir a admiração
a,S Ter,"S Prese"t«'e demais
™Lg? de0urí> Pret0 Mnham,'demaneira merecida, ao Dr. Antônio

[José, Depois, levantou um brinde ãtxma. Sra. Dr. Antônio José Alvesde Souza o Dr. /.. Junqueira Fer-reira. Por ultimo, falou o Dr. San-doval de Oliveira que, referindo-se
à recente criação da Universidadede Ouro Preio, teve justas palavrasde agradecimento ao amfitrião quetodos homenageavam e lambem aoao Exuio. Sr. Presidente da Repú-blica que, referendando o alo ouerecomendava a aludida criação deuassim, inequívoca prova de amor aesta cidade. Em seguida ao almoço,todos posaram para o fotógrafo' Havendo comparecido ao almo-ço quasi toda a Diretoria da Socie-OADB cos Amigos db Ouro Pre-to e a maioria dos circunstaniessendosáaõs"da referida Sòcíiíba'.de,- tambem estiveram presentes osDiretores ea môr fume-da Reda-;ao de "Tribuna de Ouro Preto"

13. u primeiro bispado Brasil fw'°. ! reio o Dr. Edgard Abran- ção como a executada oé ô ™«jui chego., eií, I552r A expulsão e? v'si<**>» demoradamente as i.,s.-ít|smo construtor e ival «sista drdos-^írancèses do Maranhão!í frus- "açors da Companhia do Sara- Dr. AmSS38SrU?tando mais uma tentativa de colo-\*!'«'»¦ d'"gida pelo engenheiro paralisação, iáque is ò' -edi.nd !mzaçao dos franceses no Brasil da-|Amenc0 R'*"é Oianneli, da qual -*' ^---'.q
la 2 de Novembro de 16! 5. A pri- tr0U5le '"' nelliores impressões-
n-eira invasão lioland&a foi feila em . ;- A realização do Dr. Oianneliio 4 e, nesta mesma data, Matlas!<¦¦ do nível daquelas que noíabilioe Albuquerque era nomeado 13.»', zam as iniciativas" dé um governogovernador. A independência doi e os prejuízos decorrentes deumatsraai toi proclamada em 1822 ; a' possível pafalização, além de cons-abdicação de Pedro Primeiro (cujo titolr um forte desânimo, desfalcammme tem trezeleframHa(a a.i«„ muilo mais os interesses da nação

que os particulares.
nome tem treze letras) data de 1831e a matoridade de D. Pedro Se-
gundo ftambcm.com 13 letras nonome) deu-se em 1840. No 15»dia do li." mês do ano de 1889foi proclamada a República cuja
primeira constituição fui promul-gada no 24." dia de Fevereiro (2 °
mês). A primeira República, sobum regime constitucional, durouUe 1891 alé 1930, isto é, 39 anosdurante esse período o Brasil foi
governado por 13 presidentes. Noano de 1903 deu-se a criação docardmalalo brasileiro e em 1912morre o Barão do Rio Branceí omaior ministro das relações exte-riores que ja teve o Brasil no regi.me republicano. Finalmente, a 3 deOutubro (3 do 10.» mês dé 1930)houve a queda da 1.» Repúblicacom a vitória da Revolução cujochefe civil foi Oetúlio Vargas, tam-bem com 13 letras no nome.

cm prejuízos irreparáveis.
O ALUMÍNIO ,

Em seguida, o- Dr. EdgardAbrantes, á nosso pedido, expôs-nos'muna sintese objetiva a manei-ra pela qual se desenvolve a pro-
çHiçao do alumínio observada porele na Usina cie Ouro Preto-?— Primeiramente a bauxita sofre¦-y-K"."--maio. — i-nineiramenteabauxit

intormando-nos que apresentara uma pulverização finíssima o;um relatório ao Conselho Federal j ser desembaraçada das impurezas
?lw"W.rC!íí Exí.eric.r,_no qual fo- j principalmente do ferro. Sofre dé-

.cahzará a situação da Indústria doAlumínio no Brasil, assim nos re-sumiu o Dr. Abrantes as possibili-

pois a influência sob pressão e <temperatura elevada de soda cáus-
(CONTINUA NA PAQ. 6)

ou com um dos candidatos a pre.sidencia da República {GeneralEurico Gaspar Dutra com 24 Ie-Iras ou Brigadeiro do ar Eduar-do Gomes com 26 letras) aconíe-cera alguma cousa de importância ?Ou ainda teremos de esperar por1979, pois, daqui até lá, esta é aúnica data cuja soma dos algaris-mos dá um múltiplo de 13? Ou oBrasil ja não está mais influenciado
pelo 13? Aguardemos os àconte-cimentos, pois, com o número 13- *¦*-**! r"-u'í »•"» «j* iiuiutiu jj"r^A.'^nAS'V "". "ume* Imuila cousa tem acontecido atéLomo 1945 nao. é-influenoiado mesmo fóra do-Bíasil: o continente-peio número 13, mas promete-mu-'i do Novo Mundo-foi descoberto-aanças radicais no nosso sistemajnum dia 13 (I3*1494).que,além

™$AKZX',' *& qns nas datas: de^udOifoi-aindâfumaíiexfk-feira.-29/10; 2/11; 15/11; 28/1 le l/n Mabu,os

AS AÜTORIPAPES ¦
COMPETENTES

Os abaixo-assinados vêem, pormeio dêste, pedir às autoridades
competentes desla cidade tomarem
providências, perante a Junta de
alistamento militar, pois, a classe
de 1925 foi convocada e, paraapresentação no exército, os petício-nários. necessitam dos referidos.cer-
íificados.

li». Ariindo S. Mendes,. Antõnw
. Santos, Osvaldo Raio; Joàqbhii'A. Peixoto, José, Longuinho, Odfl.•nio de Paulo, NStalfcioSalés,Será-

üm O. Silva e Oeraldo Oliveira.

1
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Diretor-Oerenfe -- Antônio

Guimarães de Oliveira íftrtegrari- ,tes; tambem, do Coi po cie Rt- ¦-¦-.-
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do Amaral Lisboa.
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(altos) (Sede da «Sociedade dosí t
Amigos de Ouro Prelo»!. !';¦' •>'¦ 

jornal-exclusivamente a -servi-1 $<-,<> dá causa de Ouro Freio, S«Tribuna de Ouro Prelo» sairá, .jtodos os Domingos, logo cjue 
',

isto seja possivel às Oficinas Im-1 í
pressoras (Oficina;, da CASAI?MALTA). . U

. IMPQRTANTE-Não aprovei-taremos colaborações sobre so-jlitica partidária ou que conte-)iiliam ataques pessoais: tais as-suntqs, não nos interessam, nemcomo matéria ..pagi;
A Redação se reserva odireiípde publicar a colaboração envia-da, quando o serviço interno o

permitir e mesmo de não pusu-CAS a Colaboração' mândadi.
sem.que. isto deva parecer, í»auiôf, mínima prova de deacátósiíicraçso da, liossa. parle; vn-eamehfé sob tais condições, poderemós aceitar originais catirii-,daios à publicação, os ijuaislNunca serão devolvidos

Número avulso--Cr: $0,40(quarenta centavos).
Assinaturas, na seguinte basc-i
por 12 números; Cf. $4,50 e" 24 ». ; Cr.SSíQ jANiãHciOS! Pjganièniaiíepnii';

de piíbinasrios, dcveiMío aer .n-.i

"^¦¦^A^^UI-^Wi.llff IJJItMj.Jt.^lfjl. _.._

lf ¦'¦--' ""¦¦<¦.-:¦..-.¦:¦..,,,,-.,

'". .1

Ali se praticava toda' esDÍei»,
j esporte: armav
j se peteca, malhas,
íorin2vam-se''"hat
em quando fiimav,
das, é.m. tünfes o
dativas,

Foi aterrado potificação da rua da1804..

'rco.tevs

ocasião d
Esíadinha

¦ alumínio, ferf:o raàlíganês, jkido Sul/úrico

¦ ¦.:¦'.t '¦¦„-¦ .¦'*&-¦¦¦•:¦-¦ ¦4p±--^Z$ ,_:'-..."'-'í:': ¦'.*:y.VTl^r ' • '-.

•upo Pite to E. p. C. 8.

Telefones

| A primei.-a tentativa dè telefone,em Ouro Preto fói devido 0 L» ¦
rosidade do efetrifcitf, RaimoSJoyeuXq:,e,def,:u, dotou a SI tal desse melhoramento. -

I Para.controlar bem o serviço':

ido cemitério. '¦  '
Tilili.-
A mud

mS

M aparellio

ülp
i !89

Capital íêz'•-'a, que des

-CAIXA POSTAL,
!'ELCBISA"

K^fê VriW [ft-'RUA RIO DE JANEIRO, 651li^IS,};,,',,,,!,,} :,IM!;;,íI,,fone ~ M» END. TEL.'

t 
"BELO 

HORIZONTE
4o:s

preços antefibrmtnfe tratadoscom-o Sr. Gerenle (Rua Tira-dentes,. 23).
Para, nos infoimar sobre SO-UAiS, discar 2-2-0.

Mr. Altiju .. tüartài-i
Clínica geral 8 cperáípe*

RUA DIREITA, l!

Ja«é <1<» Ai'»njo I>I;is
. — Advogado —-

, Rua Conde deBobadela —7

,, O Sr. Presidente da SotíiEDaiií,
nos Amidos dk Ouro Pp.eto rece-

i» fe Surrfrefo
paíá «Knalikàr i>o Alto da i

Praça da Independência, tendo aocentro urn vistoso chafariz com re
puxo, circundado por um belíssimo

¦ Era ítm belo è majestoso lag
beu o seguinte telegrama (dia 12' uat*° °|"ie "'*¦' construído a
corrente: - cao da estrada de ferro.

"Dr. Reinaldo de Brito —6'urJ - Pon'° Prediif-to d* rapaziad" epoca para prática de natação.-¦-an em 1886, quando rl

, Quando tive a insigne honra aeIser considerado colaborador da . „,
|"TriBiins", 'tracei logo uma nor- ,-i. ,ma de conduta; falai- aoenás'em'' Zu,rca empregados pela com-
cousas'antigas, resumindo sempre fP?n qUa exPl0|ava o serviço
o mais possivel. jeram em ntimero de 6, pequeninos,

talvez, ignorem e pòrqne^ndo íe IZS ?*&** *' rachelr0 e I de?de ??<*<*¦
pequeno formato o ainial, as sua '
colaborações tambem deve' ser reiumidas. .

Hoje, vamos, ecordar cousas que [ 
''*' ie pa8ar

nao existem mais; lembradas comi iWxoi! de funcionar esse servi- ^'Palmeníe uos dias de toques d,
ani 1890. b;""ia * musica do Corpo Polf.aal,_a sociedade fina e elegante dacondes fúnebres ! Capita! invadia as suas alamedas

ítenodoSatemeiilia, (oi logo' p,*, La ?'?iest.aiíclecida uma linha de bondes „ t™todo ,cc'rado de magnífico
que. yurtiriJo ria ("nação da estrada g. e íobe™*»mente iluminado

Orátdrio da"Gl<jria

Constava de um, nicho rica en-te confecionado contendo, em seumterior, uma nquíssinií imagem deN. S. da Glória. *' * s-
Estava armado na fachada dpuni predio existente na rua domesmo nome, prédio que ostenta-va, em toda sua larga frente,™ad,„,„vel escadaria, construído,tod^ela, com lages tiradas cia cí.
Desapareceu essa relfqiiia era,1W8, em vista do desabamento ddpiedio em que se adiava colocada. :

Luz elétrica
! 

" "' "*:"'*' "'VJ "">''•"--"'"»"-*"% ' A primeira tentativa para a ilu-1

termiirado, ,j0 pmni df, s{ ,experiência o resultado obtido im-quela ocasião.
EinISgg,RaimondJoyeux,'nro

<*'<™u «zer nova teniaíiva 'cSnl

Foi demolidadm 1802.

Jardim.da Praça
Ocupava mais da metade da

As passagens custavam 200 reis,

iaudades por uns e ignoradas, pur j <i<
nãO' terem sido conservadas, cor I
muitos.

i.agôa dyFapü .

ruindo uma pequena instalação no
a^Jdadea estação da estrada de

| Um pouco acima, estava a colu- ^as S() para a iluminação de lo-
,., ^oca^^us, ^uaidumi áuu reis, na àm Inconfidentes. gradomos e edifícios públicos,haviiido, entretanto, permissão pa- -, Quando os portões desse loira-1, ,El"bòra levasse a efeito.o seura se pagar «ms. , | douro, públicos eram abertos, pfln- l'^"'0' f™WSsou mais tarde emcipalmeníe uos dia, d» ín„„'.t '..JlMQou 1000. .

A atual instalação data de 150i

Casa de Marília
E'hoje a Escola Normal, cons-i=iud,t,-o mesmoluca!onde existiu ':

a casa da namorada de Gonzaga 1A sua demolição se deu em 1011

Desapare
fúi.aterrado..para, no locai, seremfnstalaçlas as depçndc-ncias da Cen-Ifal, naquele tempo E. F. Pedro U :

Ferro-Carril Emb

; f.ur,ili.is•víssgj.t!
tUjj>'/:F*.OI

Preto
Resposta seu telegrama vg tenho

informar presadoamigo.qu.; segui-
ram ontem em vagão quinhentos ésetenta V A despatíio quarentacinco, vg vinte quatro tambores
gazoliria para essa cidade.pt.

Saudações
ftuêÁiLòpfâ-^^SecretírioAgri-^'"habitantes e visitíntesdéum,

cultura". j Ponto a nutru da cidade..--. ,jt!ampo,,em .QtlrtCP
Uma dessas linhas partia dá

i'n". | que, partindo da estação da estrada fZf e s.obe,rbamclite "«niin
Ide ferro, chegai até o local onde P°i!an;Peo^ de querosene.
(tót-3 siuiadt» o novo Campo Santo, i ,„ ™ de5in»du «" 18*32 parn•lai r.- a...... ,-a-í ., - "-!'*.l UO.i .1 llcerww ri ..jili,i...satttía de

íl;

'; dp, nSó chçjj
Em 1387a"capitai da província^hiobçriiiiqmi Minas era cortada por ítohi de[? n"V" ee'mi

-ansportavam os' . ¦ \ -1'""''05
rimos, Mearam

çtiwõmais

Mel 100"/-. ínirocentrí-
/ugado je em favos

flPI/ÍRrO PÉHET

tação da estrada tle fero passava í A Vjft^rií^o. d
pela Praça Barão do Rio' Hraii em-1;
imimandoparaokuodoMataddurb !' c-k=„ aá A 

'
casa aoyuarosfine

l-'¦, 2* s3.'slasses) que pode-1 rfsenbirfttfeide.itó.-docomasi fltrip da-Matriz

| Esse logradouro públicoerã ft
.. [ mado por urn quarteirãoqua ficaermina-fao i,do- dii casa dj faJH| .^^

-i m-n,^' í':-?mp,'"'sd"- Por * 'ados/um tnailaimente, nificq paretiãy lagéada- fraasr-'
iós rei- íf ?'"'»-fe^ndo, um tied ch
,r' -rt.iitr, t ,z VM Wcl'ava o (aovo que fre- i

i 
*4,S-, 

lquen!avaiiS opulentas festas que '

lirih*(Sedeu 'Er^q^raizodami-uinUid-.!--

é|j>oea. _,'. Sempre, a qualquer liora, mesino4 noite, estava repleto de crianças
que, coin as' suas barulhenun reu-

pes, davam ao local um ar alegre

Ouarl

qu:
rado

dragões

itajc, hoje, está o
dro li, na n<a

Era um velho c3Mac.de pedraij»e wjruii, durante muito "tempo,
:dej«e dos dragões, quartel V-,.mha,e, nHiamaiie, tfafeça Pú-

j blica ao Estado.,
uade.itielição.sédeu cm içjlfi

Dr. Orluiil* Ruma»

ganhava a Ponte Seca, Rosário ét;

XKfecfft d.qXfene que ^Xjf^^J***10 ^«esmaS-. .¦.'"'li-le(iav'à nonie.ao átrio.
j «fiava a Praça da Independência

auxiliai a .SálSW CâSA»

*. flniôniL- CarrÉa i
Figueiredo

MÉniod
!&Sr Rua Tiradentes, 30
Cons, Rua Direita, 31
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Ouro Preto as avessas

Estamos a 27 de outubro de
1945. Manhã de sol radiante,
prometendo um dia excessiva-
mente quente. A cosinheitt do
casal Dr. Álvaro Miranda, mo-
delo das creadas, vai a um'dos
açougues buscar a carne. Na

• sala de espera do Açougue Mo-
delo, confortavelmente instaladas
em poltronas de couro, algu
mas cosinheirás folheiam re-
vistas de arte vculiparia ou tro-
cam idéias sobre o preparar o
de finos quitutes de forno e fo-
gão, enquanto esperam ser aten-
didas. Um dos empregados do
açougue, em uniforme branco,
anuncia a vez da cozinheira do
Dr Miranda.

A Cozinheira—(dirigindo-se ao I
gerenle do Açoligue)—Bom dia
Sr. Joaquim, como tem passa-do o senhor?

O açougueiro — Muito bem
obrigado. E a senhora? Aqui
está a sua encomenda faça o
obséquio de examinar te está
de seu agrado..

A cozinheira -m Sr. loa-
qunn! Que causa horrívelí Nem
um pedaço de osso para fazer
a sopa; outra vez filé de lom-
00, togo hoje que a patrfla faz
questão de carne magra e quenão seja macia!

O açougueiro (nervoso)-Ora
minha sénhora. como eu vou des-
cobrir tanto ôsso e carne ma-
gra e dura para atender a tan-
ta gente?

A cozinheira (delicadamentè)—
Por favor, Sr. Joaquim, por hojesó, complete esse pezo de car-ne pelo menos com umas qua-trocentas gramas--- - ? j«-
aul o s»* -«o pode me'forne-

I 
' 'j

Mills ii|lS mores W 

' 
A^sos. pres®nites?

Musadis fkas, tuÉmtros, saringas, ta^as ét bótra-

MENTAL BRASIL 
Rua Sã0,05é1

Crônica de

Ouro Preto...

(Continuaçio da pag, 2)

Chafariz
das flguas-Férreas

cer carne do pescoço.
O açougueiro—E' impossível.

E impossível! Se eu for aten-
der, assim, a todos os fregue-
zes, depois o que hei de fazer
com estes pesos de filé e ai-
catre? Não! Sinto muito. Mas
nao posso. Diga a Exrna. sua
patroa que, nem por preço es-
pecial, poderei atende-la, diaria-
mente, com o fornecimento de
carne magra e com 50 °/„ de
osso,

A cozinheira, já um tanto en-
fezada sae do açougue com um
Mo pedaço de filé do lombo,
sem um único ossinho para ía-zer a sôpa. A velha cozinhei-
ra esta íiervosa, pois, receia ser
despedida. Imagina ser despe-
dida apenas com 20 anos de
casa!

Momentos depois, ouve-se acampainha do porlãc do jardim,t o leiteiro que anuncia a suachegada. Como a empregada
demora uns q u i n z e minutos,apenas a atender, vai até aoseu automovel tanque e pee afuncionar a busina do carro

zenHn06 
enlao a emPregada tra-

ahjmínio. 
E™de vasilha de

rre*ro~^ Sfinhote hoje de-morou um pouco!
A empregada (nervosa)—Se eu

aZm?0^ 
° Smhor &

O leiteiro—Antes esperar um
pouco mais do que deixar deservir.aos meus freguêzes. Além
T®80'se eu fôsse atender a to-

ílariaas 
sugeslões como esta, vol-

A ""pregada- -Hoje 
preciza-

pois theme 
de- lua'ro litros,

POIS sobrou muito leite de on-

dom' Puero 
leile mais desnata-«o, pois, com esse leile tao gor-

do, quem houve depois as re-
clamações sou eu.

O leiteiro—Mas o nosso con-
trato com o ür, Miranda é seis
litros e eu nada tenho com isto
se está sobrando ou não. Alem
disso o leite desnatado custa
mais caro.

Depois Se muita discussão,
entraram num, acordo. Ficaram
mesmo os seis litros sendo tres
desnatado. E ali mesmo no jar-
dim a. cozinheira despejou 110
ralo do . esgoto dois litros de

j puro leite de vaca.
Nesle dia todo o pessoal da

casa madrugou, pois havia gran-des competições desportivas na
I raça de Esportes que a Socie-
dade dos Amigos de Ouro Pre-
f0> paia nao entrar em lutaaber-
ta. corri as autoridades consti-
tuidas, leve de aceitar, pois Ouro
Preto com tantas picinas, cam-
po.s desportivos" e estaditim de
futebol não necessitava de hiais
unia fVaça de Esporte. Em lodo
o cai;o. para não desagradar, a
Udade. aceitou a Praça de Es-
portes.

Naquele dia a cozinheira es-
lava mesmo de azar, pois ago-
ra era a vez do padeiro. O pãoestava grande e ao em vez de
14 por um cruzeiro, sem aviso
prévio, estavam dando 20. Para
que tanto pão?

Enquanto a senhora Dr. Mi-

Marcava o ponto predileto de
reunião da sociedade elegante da

1 1 Capital.

w^SUaS/m^aS,llaviaJmani- Ficava situado na entrada dsfestaSo o desejo de mudar «de Barra, ao lado do rio Funilcasa. O senhorio, pelo seu. ser-
Viço de controle das casas de
aluguel soube imediatamente des-
te desejo da Suá inquilina e an-
tes que se tornasse em reali-
dade, ali estava para entrar em
acordo.

O senhorio—Se o senhor se
compromete assinar um contra-
to por um ano, eu poderei fi-
xar o aluguel em Cr. $100,00
mensais, mandar" pintar a facha-
da e reformar as instalações sa-
nitaria*?

" ¦ "> uw nu 1 urui.
O magnífico logradouro públicocompunha-se dc um parque todo

murado, com belíssimo calçamento
feito com Iadrilhos brancos e pretos.

Ao fundo, o chafariz (com uma
enorme pia) constantemente jorran-rando explêndida água ootaveí queo povo crismou, devido a grande
quantidade de ferro que ela conti-
nha.de "água férrea".

Constantemente estava cheio de
tudo que Ouro Preto tinha de mais
seleto, principalmente quando ao

sua proposta e togo a tarde da^
rei a resposta.

E, naquele dia, quasi mais
uma perita artista em fôrno e
fogão iria para o ôlho da rua,
ajuntar-se à grande fila das co-
zmheiras desempregadas; e mais
uma confortável residência mo-
derna ficaria fechada, à espera
de um, inquilM que tivesse a
coragem de se sujeitar a tantas
imposições do senhorio...

Herói 
que regressa

EX-CABO DA FEB, RAFAEL
LOPES TROPIA

Na semana passada, esteve em
Ouro Preto o exCabo da FEB,
Rafael Lopes Tropia, natural des-
ta cidade e sobrinho do Sr. Sal-
vador Tropia. O mencionado e
autentico herói de guerra] regres-
sou da Europa no terceiro es-
calão, em 17 do p. p. Foi in-
legrante 'do 11°. R. |. qUe,entre oufras façanhas, foi a uni-
dade que cercou a 148 a. Divi-
são Alemã, perto da Parma, to-
Itaha. O nosso entrevistado na
mou parte em vários outros san-
grentos combates, como as pe-lejas de Monte Castelo, Monte
Belvedere, etc.

Pelo que nos disse o glorio-so herói ouropretano, muito de-
vem os soldados brasileiros aos{;,na<;. , , 1 T"" ^uauuu ao suiudaps Drasueiros aos

Dr. Miranda-:Vmi estudar a todornr^ii Ylde, 
m«si- americanos, em atenção e fran-

a proposta e loao a tarde da ¦ MfâfâT 
P°l,Clal para fazeras carSmaradaSem 

,de «™as.suas retretas.
Foi aterrado em 1910, por oca-

sião da construção do prolonga-mento do ramal férreo de Ouro
Preto á Mariana.

Paremos, por hoje, aqui.
Com as notas acima, procuramos

mostrar aos presentes aquilo que o
passado possuiu e que hoje... não
existe mais.

José maria Rosenburo

Serviços de Engenharia e Imobiliária SiA

—6""" MV Cl I 11 IC4o,
Deixamos, aqui, consignado o

prazer que experimentamos em
rever, iléso e vencedor, o nos-
so conterrâneo*

Convidamos os Srs. Acionis-,'berto Reis, com escritório à ruatasSda empresa sob a epígrafe a:, Tiradenles n». 31 O prazo1 -assinarem os Estatutos,!para o pagamento dos 10°/« seniiora ur. Mi-, 2 .-assinarem também a Jis-Ichamados termina ,'ii-i in H» v/,0randa chamava a,atenção daem-jta de .subscrição do capital da venibro próximo'[ya;fa por tantas irreijularida-' empresa e , .. '
•• ÕS-m-7ol Preto,J28rlQ-1945.

aa ca-a discutia com o senho-! inicmis, sobre o valôr total das 0s meorporadores: Altamirono. t que na vespera, duran : ações tomadas,'sendo que o en- Tibiriçi Dias, Reinaldo O. Alvesco da tarde, a-! carregamento dêsse recebimenfn dp RríT, __ . .
.. i ( romanas, sendo que o eh- 1 ibiriçâ Uias, Reinaldo O. Alves
« í a larde, a-1 carregamento dôsse recebimento de B-i'o e W-shint>inn m • jMadame Miranda em conversa jé o Diretor-Oerente, Sr. Adal-! Andrade. 

hmglon Morais de
„„„„

Tecidos 
grossos 

em 
geral

gdejones automáticos, em tráfego mútuo

com a Cia. Zelejônica 
Brasileira.

Dr. Albino Sartori

Dia 25 do mês em curso, foi onatal.cio do Dr. Albino Sartori, so-icito e competente facultativo e Vice-Presidente da sociedade dos "amigos
de ouro preto, Em nome desta so-
CiEDADE, foi cumprimentar o ilustre
atltversarianje uma comissão chefia-da pelo Presidente, Dr. Reinaldode Brito; o Dr. Moacir Lisbõa, dessa
comissão, leu, para o Dr. Albinobartori, o seguinte acróstico, deíbri-
Ihante autoria daquôle :

A sua felicidade,
Levanto um brinde sincero.
Brinde que a SOCIDADE
Incumbiu-me, e também quero,
Nesta data auspiciosa,
Os.meus votu»-"i
Saudando, sem ser em prosa,A amizade singular,
Razão de estarmos aqui.
Todos expontaneàmente,
Ouvindo isto que escrevi,
Reforçando lealmente
Inequívoca amizade.

Fabrics di fieite: llfSRII® BIAS

ESCR1T0RI0 CENTRAL

Praça Tipadentes, 23- Caixa Postal, 10-Administração, 244-Contabilidade, Fones, 430

^ Sede toieiil: fm 3E1 w

Ouro Preto E. F. C. B. Telegramas 
"Itacolomi"

ííin agradecimento

Com jdslo orgulho de minei-
ras, nds, as professoras do Qrupo
Escolar "JOSÉ BONIFÁCIO," de *
Belo Horizonte, ora em excursão
nesta cidade, vimos deixar, atra-
vès dêste jornal, a feliz impressão
que perdurará em nossa memória.

Esta cidade fez desfilar pelanossa cabeça um belo cortejo de
imágens. Reafirmou, em nossos
corações de brasileiras, o senti-
mento de amor-veneracão a esta
garnde pátria que se vem soüfi-
cando, dia a dia, pela "tomada
de consciência" da grandeza e
espiritualidade com que se desen-
cadearam os fatos marcantes de
nossa independência politico-social.
Ouro Preto não è cidade histórica
é quasi toda história do Brasil,
porque foi nela que nasceu o
grande sonho de nossa liberdade
e só um povo livre poderá per-
sonaiizar.se.

Na sinceridade deslas expre-
soes, queremos patentear nossa gra-
stidãoá turma de professoras que,
em comissão, nos visitaram bem
como à distinção 6om que nos
tratou o povo desta culta e tradi-
cional cidade.

Santa Casa de jHiserieordia

CULTO DA SAUDADE

Em memória de D. Zininha
da Veiga Baeta Neves:

Dr. l ourçnço Baê-
, ta Neves e Sra. Crí80,00

Alfredo Baêta
Neves e Sra. Cr J80,00
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TRIBUNA DE-QURQ PRETO

A. BE MAOALHÃES

No Largo do Mercado, nome
porque é mais conhecido, hoje Pra-
ça Tomás Gonzaga, porque- nelafica a Casa onde residiu o célebre
ouvido: inconfidente, achava-se si-tuado o antigo Mercado Municipaldõ Antônio Dias, mr, vasto barra-1
éão rjué ocupava o longo da Praça '
reoaítido na parle posterior emnumerosos quartos iguais paraabrigo dos tropeiros è pertences;lendo- ua frente um largo alpendre,limitado por um muro'de metro, emeio... dei altura, com grade demadeira. . '

Para emrada do Mercado exis-
«am três amplas portas de madeira
graduadas' lambem. Em frente aoediticiü, um páteo, ma! calçado efincado ds estacas, para segurar osanimais e no centro lirri grande tan-
que retangular de pedra, do qualse serviam os tropeiros para a la-vagem du vasilhame e colheita daoo* água de Ouro Prelo, a qual Icorria conílnuaincnie de urna colu 

'
ua central de pedra. Tinha o tan-
que as pedras btütánte gastas com Ia arnolaçao de facas, canivetes, foi--ces, ele. E não só tropeiros; urahabito geral a amolaçãu de facas etetruineutos cortantes no tanquedo Mercado. As trppaVsempre nu-merosas, com o grande comércioda capital, chegavam gerâlrqèhtede mania, guiadas pela m^u-iuh,,uma besta bem arreada e comorespectivo cabeção de güizos, teti-do lio peitoral um sincerro a lilfii-¦iarSSw^«*WSÍituia:

o oig-ultio d» tropeiro. Faziam!o descaramento d»; rtóterm
-2'™° nao <> '"aziam diiví-ainVn-1

comum nos--tropeiros d-jixoreníaítropa no Sarainenha e oulros arfe-j• dores e virem, escoteiros, combinar Ia venda com fregnezes' jã acostiimados, an cujas portas traziam,no dia seguinte ou horas depois atropa. Quando descarregavam 'no
Mercado, ocupavam urn ou dois
quartos, tratavam dos animais e osconduziam aos pastos septiros c i,bem teehados, situados nas Dores I1e no, Alto da Cruz. Si acontecia '
extrayiar-se ou sumir tmi ahínúl o. tropeiro recorria, sem perda ds.empo, ao responso de D. Candi-nha Grandeza, uma besta, assimalcunhada por abusar da, pila via— grandeza. Que grandeza, meu!Qeus! E cia,,,,s vezes, dava contai

dos, animais, recebendo sempre'recompensa, do tropeiro. Era assim
?.M.erçadf>de Antônio Dias,ri itiaisfrequeiitadí porque, havia.també,,',¦de.Oti o Preto, próximo apontedo Koaariü,.|ia rua-que parle destarara rfgui Limpa, menos freoueri-?do e, mais farde, transformado «r,Laboratório Nogueira
. &a adymitó-;,'.,,,;- da Mereail0de Arjtoiiio Dias um velho, funcio-nário municipal, |psé Pediu Aleivorespeitado pelos'tropeiros e fre-'quentadores do Mercado"No ullimo quarto, do ,lado da !

m S. Francisco de Ass£ morava,

'' Yl. ' J^W^^^^I^'-' 
^fMa"
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l\'1 ^ ¦' -" 4\ÉF^ 0,80
Recebia

^íM#| - O Mereadoera a reunião prin ã^ÊfcüS? í bfZS^Í^ ™ i^ro^SfE, ca.iaca e eart
£SS*=32
^l^5£te/ transações efetuadasjf0s' '"fí í,,artras

Ma&Vcia.,^, g^MÍ!^?^'Sr^UaH- °' áWd^^ SSeJcfcS
^Ú^^í m ^Camlr. p^CeiroS 1?LT^\%ST&1 !fe«W««° «•

forrado-jde"baeta ,vermc-!ÍiáJf^n'!f.0rí.°ma,is imP°rtante da cídlrje e I""
riraS": !™b™ de °?ros P™'^ e,com as S'1'^^^

r3?L^l;M?r™le .?*» Na de gênerLcomiZ e u^^ 
S;"°L^.?!?:.ainda '«niegante, ae iransações efeluadus 'Ku!,< Juiu; ,'narrns e outros Na de ^ünora.» ..„ ---.-«sb™ uu i.ogo am

contra osgarota^^
pela alcunha, *fflÍ?a f" financeiras, po,íti(.as 

™^ de Almeida Porto, Francisco Santa cachaça «, C írí. h«'i f 
'^ de Üando 

'J,na vio13.
Ofdava, gesticulava ZJEÍS* g?««n(to também da vida aZ? Bárbara, I ionrtrio Pereira CarTn" 2S5S hada.bcSta raaa dols idos WSh« A'. 8 horas, ressonaOfdava, gesticulava, Se,,VrfamS! F-ff 

e"d? ,a,mbém dav'^ S*vador, mas acabavâ/se *^.\^Se^^^ «>

necessário repouso, proseando, ío
na vida habitua!

Bárbara, I ionrtrio Pereira CamnòrI'sacoX'h^ ,aM.Dcsta 
,aaa dols dos <™chos. A's 8 horas, ressona-

Pedro lórdano Forluíialr. ri dcdolsalqueires cada um. Lo-1 vam em profundo sono, cm couro.;
^rojomano, 

Foríur.ato Campos; ,gp que a tropa chegava, o cosinhei-!de boi atendidos no chão; inteira-'^preparavaarefêição.armandoos^ 
(CmtLoua aa paff.,,
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Ouro Preto flnifo»o

©apitai lealúmdo Cr. $20.000.000,00
a Casa de Misericórdia de Out»

dant^nP^TÍ"^',.™ zua° an-"-'1?'™1* sc havia submetido";
do Colí,^ í ÍSÍ.PÇ^ÍSNeves,-! «'J1 '«lervençãn cirúrgica, -ffeao Colégio Arqu.dioceno. ' *B«*S™. DJesuina Graziela dHospedes e- ViajantB- y?? _n"±^W£è íD" Zi"--*'),l

.^^^ÊS^élx^^Z^^ «íífflfr* Abrjrfl;»b.W»ÇBieate; uma agência nesta ci
-asameato. «Pós protaigadí enfermidade qui|L '¦ ••¦••»¦¦•»<** ea Belo Ho^^^^^Srd^Ê^?, «? ™tude ^ suas modalidade,,

águias e lucrativas de financiamento • está SM^T01»^ em;foíha *•» «ondiç5ef de pagar as maiores ftria^ÊW»»»Jurosv com absoluta garantia. SZ^li^ciaM-.ehn,'

§£_**£.«¦ 
casren'°:dí Sí-í lín^ e' representati^d; meíX

Nice da fi„" ¦ i ic"'11 a Srta. ieSl™tes parentes, aos quais arare-
JW,da 

fm, ..uc.edade beloráon- «ntmnos a expressão stara de
», 

'- 7ossolmenso*Pez'W:'D.Ló..rencina
Nascimento Amaral da Velgaàè-B Em!" ch-Em 21 ajesí» A ,. Y^'10lí™ra (Viuva do Dr.Clõ-

¦ ¦¦-•".""•«.'ç.ao ,1a m_ 
-..

eos.obsequiaran.sem pre,romuma«MhadeMariana.pW^e
os, tropeiros recebiam com SiImo prazer. a- "'"¦"" .

'de hS"1?",'1^ °5 «ndedores
I de bilhetes de loteria, de'rifai ede
| doces e quitandas: ¦¦
nn°H„e D*"»0" * C"tós d0 Cíls;.ã-

Esposa, aos quafS| po.rêss7feíiivo
.ggg 

«'brecamos nS^í?

Falecimentos:

Veiga Oliveira, sobrinhos; DrLourenço Baeta.Neves e D. .Maria'.'
^^«-^.Cosfa,. cunha»;

Preto — É. F. C. • B.
M|a'a8 C>*?r--_i,igá„' :

DÃ ^^BaIta^^I^Í *rorrenlcfaleceram!
•-/n 7- ¦ 'V_Vi.b o, brs.Juao Batts a Nunes Sohrl i(D. Zmmha, ;1 nho e oeraldo José bote ; S

da (ie, 22 do mês em curso nt,.''» fr " scK"a4>- morava ua!
SHa«^__H"-m. ¦ --..'-' ' '"''¦'' ,í':l Branco, »."5

A5 venda ©puríssimo mel em favos—==^=====e centrifugado =====
do APIÁRIO PÉRET

SÍTIO BOA ESPERANÇA

Fundado em ig
Cai*-, Postal/JoT '^f °KI*°»S','K.<a a

Qoeixas e Reclaoiações
t._T_2T^^l.^\r^°^é W^« dose £° W^?tgS
efeSemu,^ *-VM».^» e depunha'"l clamava

iflfelíz.iri'.

!>KI».

'sa vias piíbli-''.'! idade e à_.
: pelas rua s,.m
ligualdaSe d

-. .w.vs -a^íceiauos. eramvendidos a vintém e a um cobre(quarenta reis).
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ntííride ,'tartes"- Ulm espécie de
,Wel.de do_S.de cidra com bas-
|,tante cravo e uma capa resistente
j^S^^odeboto de feijãoainda hoje em uso, ele
.a As quitandas do Sobastiao^en.braço, todo melífluos delicado, aI chama,- a atenção,-batendo cimt.niaregoauotabol.:iro.--.'Com-
Pra.nhonhó, que esti muito bomlioje . Aparecia também o velhoafricano Chico, que esmolava praa igreja do Rosário,'vestido de up,branca, tendo na mão um-hwum. '

ca vara de prata com a e%ie dcNossa Senhora do Rosara que êleapresentava ao tropeiro, remindo
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tara os pobres vira-latas, iam- ., i Arroz (5(j íiir0s)

[bem de nada valeu nossa'1 queixa'"' " -7:-..-:.-:. I2B, Milho (50 litros).an.er.or, A propósito, podemos in-- Up Paialn Pi_. nr™iu Aguardente ícireueiro)' Iformar que, |,á jf, an5'quin7e ^|- 
"F» WJ Biieiíl MágjljlilíS ÜM [Rapadura (d!í;»ís)™I oassados, a Santa Casa de Ouro' 'MÉDICO Feijão (50 litros)
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.meilte nao Sépedeí,saBcr qual o 

I Toucinho (15 qtii|os)
Sm*11!™! desapare-L.<:>.;ibi'i-TO,SHÍrabo, vem comu- Saudosos tempos!
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N.° 12 Ouro Preto, 28 de Outubro de 1945 flno 1

Universidade
- de -

Ouro Preto
CONGRATULAÇÕES PELO

ORANDE EMPREENDI-
MENTO

O Dr. José Barbosa da Silva,
Diretor da Escola de Minas de
Ouro Prelo, lem recebido infl.
meras manifestações de júbilo
por motivo da criação da Uni-
versídade Técnica de Ouro Pre-
to. Assim é que o'professor
Achille Bassi, atualmente lecio-
nando na Faculdade Nacional de
Filosofia da Universidade do
Brasil, enviou-lhe uma carta /_\-
lamente expressiva. Diplomado
e antigo. Professor da Univer-
sidaJe de Bolonha, ex-professor
da Universidade de Princetown,
nos.E.E. U.U., o professor Bas-
si assim se expressou ao Di-
retor da Escola de Minas de
Ouro Preto:-—

«Niterói, Praia ae Icaraí, 409.
20 de Outubro de 1945.

Ilustre Professor.' Acompanhei com vivo interes-
se as reportagens dos jornais
sobre a criação da Universida-
de Técnica e da Faculdade de
Filosofia de Ouro Preto.

Minhas vivíssimas congratu-
lações pela vitória de tãs gran-
de alcance, que Vossa Excelên-
cia acaba de conquistar. Ago-
ra é aberto o caminho para um
rápido progresso da cultura na
terra de Minas Gerais 1

Que chegue a Vossa Exce*
lêncla os parabéns e os ciésé-
jos fervidis,simos dum amigo
profundo e apaixonado da vos-
sa bela terra, do amigo e ad-
mirador,: Achille Bassi».

Proteção à Indústria
do Alumíoio...

(Continuação da pag. 1)

tica, que retira do meio o óxtdó de
alumínio sob a forma solúvel de
alumiuato de sódio, as demais im-
purezas com o aspecto corado, o
que vale a esta fase a denominação
de "lama'vermelha". Em torres de
dimensões gigantescas, chamadas
hídrolizadores, vai ier lugar a fase
das "lamas brancas", isto porque
oaluninatode sódio, para lá recai-
cado por possantes bombas, vai
sofrer uma hidrólise e libertar alu-
mina do hidróxido de sódio que
é recuperado para o sistema. No-
te-sé que a intervenção da soda
cáustica sob a ação do calor e da
pressão submete a maquinaria a
grandes desgastes. A alumina assim
formada, depois de calcinada, trans-
forma-se numa semi-manufatura,
que tem outras aplicações além de
ser a verdadeira matéria prima pa-
ra a obtenção do aluminio. Chega-
se, após, à fase íina!, aquela em que

utilizam os fornos mais modernos
de eletricidade continua, onde se
processa a decomposição eletroliti-
ca da alumina calcinada. .Para
tal, a alumina tem que ser tor-
nada condutora de eletricidade,
o que é conseguido pela adição
de um minério — a criolita (fluo'
raluminato de sódio) com a qual
é fundida a ' uma temperatura a-
proximada de i .COO. Terminada
a operação, faz-se a corrida do
alumínio metálico que é recebi-
do em fôrmas e se apresenta
neste momento com um belíssi-
aspecto prateado e brilhante. Esta
fase é extraordinariamente majes-
tosa.
POSSIBILIDADES EXCEPCI-

ONAIS
Procurando concluir a sua pa-

lestra sobre o momentoso aasun-
to, o Dr. Edgard Âbrantes nos
declarou;

— Creio que a obra levada a
efeito com tanta coragem pelo

Dr. René Gianetti apresenta pers-
pectivas as mais animadoras. Cons-
tituindo uma legítima vitória.para
um parque industrial, represenfan-
do mestiio um grande avanço, a
fábrica de Saramenha está desti-
nada a um grande futuro.

Não. lhe faltam condições geo-
gráficas e riquezas naturais apro-
veitadas paciente e corajosamen-
te por um espírito empreendedor
como é conhecido o industrial
René Gianetti. Resta-nos compre-
ender melhor, sob o ponto de
vista nacional, essa iniciativa e
dar a ela todo o nosso entusi-
asmo. A concorrência estrangei-
ru, por vezes, desleal, não pode
provocar o abandono de lão ex-
pressiva conquista.

' De ¦
de 18-

\ NOITE
10 — 19-15.

Auxiliai a "Santa Casa"

Instalações elétricas e montagem de sub-eslaçõés de luz e força.
Enrolameutos em motores, dinamos e transformadores, até 400 Kva.

I SêS. Ft-., &MAGEDO
I Ltargo do Rosário, 3 -::- Ouro Preto

Laboratório de Análises Clínicas
• da Santa Casa

Exames de Sangue, Féses, Pus, Urina e provas funcionais,
a cargo do compeiente Médico-analista

- DR. ANTONIO CORRÊA DE FIGUEIREDO —

Dr. Gerardo Trindade
MKDICO

Cons.. Praça Tiradentes
Res. Praça Américo Lopes, 1
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Grande Hotel
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Ouro Prei
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Coníorto, Asseio e Respeito

Cosinha nacional e estrangeira

1

;ominidado- ps srs. turistas
e pessoasM tam gosto

RESTAURANTE DE laORDEM
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Praça de
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A "Sociedade dos Amigos de
Ouro Preto", volta novamente a
trabalhar junto às autoridades no
sentido de obter do Sr. Gover-
nador ido Estado a construção
da Praça dé Esportes de Ouro
Preto.

Para isso, o Sr. Presidente da
S. A. O. P. organizou uma comis-
são composta de tres professo-
res da Escola de Minas afim de
escolher o local mais propícia
para a construção da referida
Praça de Esportes. Todos ps lo-
gares, naturalmente indicados, fo-
ram cuidadosamente estudados e
as conclusões foram enviadas, em
circunstanciado memorial, ao Sr.
Governador ipara que se digne
mandar a Ouro Preto um técni-
co especializado verificar "inloco"
as possibilidades do que Ouro
Preto de ha muito reclama.

. O referido memorial será en-
tregue pessoalmente ao Sr. Go-
vernador pelo Dr. Euvaldo Lodi
que, por gentileza, prontificou en.
tender-se diretamente com o Che-
fe do Governo de Minas neste
sentido.

"A Sociedade dos Amipos de
Ouro Prelo" espera que o Go-
vernador de Minas Gerais, dean-
te de tão justas aspirações, aten-
da, desta vez, o seu pedido, pois
que, Ouro Pretp mais que qual-
quer outra cidade de Minas, quiçá
do Brasil, necessita de uma praça
de esportes por ser um centro es-
tudantil por excelência acoihedor
de moços de quasi todos os Es-
tados da União.

E esta mocidade que c a espe-
rança do Brasi! de amanhã não
pode descurar da parte referente
á cultura física pois que dentro
dos principios de eugenia da raça
aqui não podemos ainda dizer:"Mens sana in corpore sano".

Cidadãos de Ouro Preto
Dirijam-se ao Cartório Eleitoral, no Fórum desta cidade, afim de receber seus tí-tulos eleitorais. Esta providência deverá ser tomada urgentemente, pois o tempo éescasso e a lei comina penas para os que não votarem nas próximas eleições.


