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I;; Ja�éIalou<hl)issünt� � a àtúaI' 'diietbrd'd6 Cei{fro Acadêinicó',"XI'
d# ,$!êvei:e!�-9.;� "nCi,�Iisêf�' da ;r.éfõfJnfl -d�s':S,eu-;'�Estãt).;l,dos,': tndulü tio'
ant�-:pf;oj�!e,'.a f]lI1��ç�,q, d� v . .c. E:
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Todavia, e()Jllil.,jli' aludimos em. outro local, não sendo, levada

av<W.té.a dita refdrnla dos Estatutos, .�innbé'm não,Ej�.çhego'u a traw
da f1;I.n�.RãÓ" da :q. c. �., ;fiçalldo� ao que parec;e, � iIl;ictativa, sem que.

al��w<: ou,lo�ro'-:çe!lWO Ac�geJ;IÜç_o �v9casße,a -sí a J1C;>l1sec;ução de ,�ãQ.

úti�,��r,een.din;l�úJo, .', '. "
'

,\ ."",' ',,'�{:('
'1' iiEh:J: "�y,Q$I,Dip.s"" o colega' .qaartantsta B:�1io ,C�Uad.o Caldeíra,

• e,x;PQ:q9:9t;!?M�j;éie�tes motivos",d.is��' �er .. à ,U, C, ,E,:,.,..,.., um- ímperatív«
prem.en�e; da classe estuAAl1til:,�g"SaPta, Cat�ri,na!

"

, '. "
'

T�J'nbéIJk <l�s,!m Jul�all\P&; E;,; Mt;? é de agora g-q:e ,reconnec�n;ro_s
seIj,�AWld�çã<?)faiU�, Ç/�. ,utna::nil<;e�ida,�,pªrw, o. amparo das áß·

, P����9�!'. ,gQs>;estuMtlteß "�atariueQ.f:j�S� ,; ß· :
'

.,.

Já',eIp.\�9t2;" qll<l.l1ç!o curS,!\y-&mos_.� cW�Qlgina>li�, no CoÍêgio Ca

tar�}tellse:l�e� y.r!Ígo: publicado � "A,.ç�tâ.', lutâvamos pela, '.fun-,

d�ão da '.'Associaçãp:�tudantil çat�ríne1Í.'ji�", o que, vimos, em-par-.

t�), ,ç,��cr�tJ.z;;Içl(k pps�&iormente, cöm\,a' fund,ação da "Fed,eráçãQ FIO

rif!W�PQl�tanª ,d,fà,;WßWd;antes": pelos 'r�pre�eFltante(3, ,#ia Faç:\lldade, de

D}[e!�()",Aç�u:leII\ia,.de" COql,ércip, JJolégiQ,:�;çc)r.a;çã.('r q� Jesus", G,inasio '

C�tíliritÍens�";,,G��so . nr�-JurW1c(), Curso dt; H,W'nlqpiçlades, ,Iu$:titutc?
d,�',!l!lduç,G\Çäo' ê ,,'W�C9la Ip.duatri.aÜf;;; " �;I
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{' ,�J,\tretàritQ� .. ,d:evid<>' .B,; certo .·desi-nter��ßé. 4ß·,muitos.·e afastamento

d� .9.!:&ilns, i�Íl?tas;·';9 ,.emp�e.ndimeJ,ltQ .*�ve· .pouca du:t:aq&oó_' nada;
maís s,e,<Ía�Wlq�:.nes§eiParticullU' até a presente-data, senão 'o propô
síte j4 á�iJIÍa réf�ri�9 de Centro AçMêmiep<"X]de Fevereiro"." r-Ó,

, ,,'iVßJ.'lAA tal estado $Ie eoísas, COiTl ,W;'.n()SJI� ,��l'l �rC&dos. c

d� ,ulV:a ,ap.a�ª/:que-, !iesconcertª, PÓs" qWhte!llÓs" l;Utildo em,' vádos'

"front�" pela pujança d9- C;l�ss� ·já em 1942, ora em õutras iniciati-,

vas.., esparsas, ,integrando· emnissões, dirigindo' '�O Colegial" �". dirigi.n-,
, do agor� il ,:'F�lha ,A;ca�ê�ica" � j\l�liéandO- nof'iCiárib das '�ltividades,

, .;
,estudantes na Imprensa loêal e n-ac�onal, c.oopel':;uldo em campanhas
vã,riatl"E!" àêsde .ô reeig\lime�tô dá F. ,A. C. E. trapaihando sem'desfa-7
le'eímento pela "sti'ã"contlnuidatle e.' fambém /p�l�'�hüilôr grandeza da

.NsS'Gtliaçã� At-1étr& 'A�a:dêfuici! "XI de Fevereiro", �evanta);l10S no,

v'amente nosso brado ,pela urgente fundaçãõ da União Ca:.tarln�nse
,,' �'d '4.
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'Animados do, �m' proPÓi�t9 de1dytal >tp�aj.:as�ir��Õ�:, &;. >e�t�- "

dante catarinense, senr visar outro óbjenv({ sêhão ""êsse," vamoJ;( eni-c,

preend.e� "de!_l1llrçh_es'" e,ntre .o!,! centro� '�<iad_ê#líttOs �e: npss�s' 'F.ae.ul- ,

dades{p��.a fif�.nd.a:ção\. Ho _u� .

Q; ,E., se., óufl.'O: loÚv'\�à,1ri�te,. n�o�, <tei-
xar es� llllcla;t:lva, para' nos ,!'

'

';. .

�, >
--

,,' , . '

,

Esperan�o,
.

poi�, :'�19, ��ôio {! ,b,�",v9nta� ':tl� t6gos O,� ;colegas,
tremas fazer flu:uaF1?�r� 1?i�meira 'véZ I\;,'.flânipl�ßa 'tr. ,.Ç. E .. !
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Lendo o. "Diarlo'da Maíiliã""do dill'lie 25 de liiá.io:'p. findo, d�pa-"
ramos com a notícia de que o Senâdo apfövoli Üm'suB'sÜtutivo pelo'
qual pétmité a inscrição,' nos 'quadro� da Ordérrt' 'dÓs� Advögados ,do
Brasil, de solicitadOtés', e provisionados. ',:;"

'"
'

','
..

;' Aléili 'disso, 'O mesmo 'ptoJet9 ein 'O,utros ift!ßbs, embçll�a êo� res-
.

triçifés relfltivas, petmitEt'que' as s�cçj)e� da Ord�m riOS' Estadt;>s, p��"
de'madlffitir novos' solicitadórçs e' prpvtslQl,lados,t desdé . qu�,� Oiii, mes:
mósAäc:àhl simples -exame ;anteo Tribunal' de Ju�tica.

. " <, ",,",.
Em outro àrtigo, o que é"ple:p'�ente "jils'ici'- 'e:' ap'enas 'répet.�>

pör';-ás�im, dizer;' o qU'e já"'�siá' est'litui<lo peJ.á·, "Lef 'n, 6,gQ;:�pertnite::a
insctiÇã'Ó' < dEFaeadêml&s' quã:i'ta�ista�', çQmo soªi:itadqre�."

'

'" ,"

C-'(�om0, tenr�s: ãs facilidá'd� s[(/'muitas"�a�a, 0$, q�� p.�o·:têtÚ ':
cuféti de ''bà'éhar��; e,:'B-�Í>rivilégm de serem os,,�bIiaúidore� e�,provi:,,;
sioriâ<ÍoS'!�xi:gtentes, 'até áj>romu1g;açãQ' â� 'iéi,; em fÓG�, inscr:itôs� ri�s,
quâdros,.tla: Ordé:m�', é áb1:isiv6t;'-j\'�i: d':'
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, ',��_eramos, pai:S; qtle:ê8�clRW8' .Âcadê�ico,' "'repfß��n�qnd'�' ,a"
clas!?e· acadêmica de direit:o,ße S. C?:ta�ir)�, f�ça, prpteßto pelo dese�;
t'ímuló"e ihjustiçà_, q�e táI J,':�i, sanci6pada, ç�u�àrá ags que, fazem' nu,
mer6sós áno!Hfe es""dG"para .e5cerc�reni�ábiÍ e Jegalm�pte a profis-
são de advogado I,
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o: ,GOV,EI\NAD()R ADERBAIf
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Em 30 de maio liltimo, em, visit�Lde cortesíá e,steTe' em J1d8&it'"

Faeu�dade o ,nl&i ilust�. Governador do Estado Dr. ,Ad:erbal'Râmos clao'

Silva. ':� ",",' ,;' '".," ", ' .' '" .. ':",;
S.' :f]xela., que. anos ªo:ás foi· diligente InsJJetor"Fedel!ai-'dO"llöss&',

In!'ltitu:W, deteve-se em demorada palestra' com o sr. Dii'êtOr,'DfJs��Ur..'! ,

·ban9,M•. Sa\les e professores, manífestando sua -admíração pOJo'tudo"
quanto lhe {oi �ado admirar, especialmente pelo progresso tine �ai
'teud� nOs�l\- Faculdade n<f'ensino 'uniY,el'sitário brasile{rO':! "" .', '"

S. ,Exd�., aPJ1eciC)u com tnterêsse o novo Salão N()bre e OS noves'

J coln��hnentos, das . secções; admin�str.ativas, obra que, próCUl·Ó1{'àll.i \
xmàr }lu�ndo em, �xerçíciQ no .Go:vêl'no do Estado. I

': ��:
F�i, .poís, �ui honrosa e estimulante sua visita para 08 qi.e .

e••

• sinam � aprendem nesta casa a cíêacía. do "bom e do justo". "';,, .1 ..
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' Srta. HMy �osa
." R3i�ha. dC)$.. Estu«lant�s de Florian6polis em t949-':"

.)�;.�... .iJ.t�· ,�.\:r.;�.U:
" -t' , ,-'

't:UDO: PE'LA/ UNIVERSIDA'O-E'::'"
��::' 'DE.' S�NT'A CATARINA! '" "i.{

.
'._" ..
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'I "" ,�

. Encet;:tlldo a campanha pró-Universidade de S. Catarimi, visando:"
a . ul'g,ent� regula,we�tação do artigo'24 do Ato das Disposiçães' Cons- '

' j

tjtuci�nais Tl'ans�6r,ias da ,-Constituição do Estado, sugerimos que :08
'

Centros Acadêníic,o�, das Faculdades locais doravante empreguêm 'nä-",l
sua, COl'l'e,Spóndê�cia m,útua. como fêcho, o "slogan": - "TUDO' PELA

.

UNIVÉRSIDADE Dl1l' SANTA CATARINA;'! ' I ,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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NOTICIÁRIO DA '1a

..

CONVENÇÃO NACIONAL
DOS ESTUDANTES DE, DIREITO-

50 ANIVERSARIO DA FEDERAÇÃO" ATLÉTICA-
CATARINENSE DE 'ESTUDANTES'•

Reunida, na cidade do Recife, de

I
Educação, Teve ainda o mesmo a Transcorre, hoje, o 5° aniversário de fundação da valorosa Fe-

12 a 18 de dezembro último, revés- oportunidade de, falando na ses- deração Atlética Catartnense de Estudantes (F. A. C. ,E.).-tíu-se de grande brílhantísmo a la são .de encerramentü, apresentar Fundada a 11 de fevereiro de 1944, a entidade que controla os
Convenção .Nacional dos Estudan· as despedidas da delegação catarí- despertos universitários em .nosso Estado após realizar um certameres de'Direito, cüm a presença de nense. naquêle ano quedou-se na inatividade, especialmente pela falta· derepresentantes da Faculdade de e O Acadêmico Alcídes 'Abreu, meios adequades }lS suas realizações.Direitü' do Recife, Faculdade

�a-l também;
com brílhantísmo que lhe Todavia, crescendo o mtHo acadêmico catarinense com o. funcío

cíonal de Direito, Fa�uldade de Di- é, peculiar, de.fe.�de� as, s:guintes namento de três Faculdades: Direito, Ciências Econômicas e Farmãreíto do Rio de Janeiro, Faculdade I teses:
I- Assístêneía Médica, Hos- cia-Odcntología, no ano passado, acadêmicos resolutos e volnntarto

de Direito de Minas Gerais, Facul- i pitalar e Odontolõgíea aos estudan- sos como Renato Ramos da Silva, Hélio Milton Pereira, Renato Nasdade de Direito de Alagôas, Facul-! tes, II - Assistência Espírttual cimento, João Machowiechy e outros, tomaram a direção da enudadade de Direito da Bahía e Facul-I (rejeitada). III - Criação de Pra- de, empreendendo o cfetivo surgimento dos 4esportos univeIJSitáriosdade de Direito de Santa Catarina.! ças de Esporte nas Universidades. catarmenses l s r:

Dirigida pelo dínâmíco Acadêmico i IV _ Intercâmbio estudantil. V - Após a realização de torneios e campeonatos, a ·F. A. C. E., sob oMarcelo Pessoa, presidente do Di-I Crtação da Imprensa 'Univérsitá- entusiasmo dos seus jovens e dinâmicos dirigentes; ·projetou e COD!-I -

retõrío Acadêmico da Faculdade i ria.. Apresentou 'ainda uma mocão cretfzou a participação nos 90s. Jogos Universitários Brasileiros rea-de' Díreíto dü Recife, teve o cü�cla- i de agradecímento a tôdas as auto- Ii.z;ados em Curitiba, colocando pela vez prtmeíra, o nome de Santa
ve

.
o mais completo êxito, tendo

'

ridades estaduais e municipais de Catarina, presente no magno certame universitário do Brasil.sido, abordado inúmeros problemas I Florianópolis, pela colaboração I Ainda, recentemente efeti,:ou vitoriosa excursão futebolfstfca à
da mocidade estudiosa das· cíên- que prestaram paraa ida a Recife, cidade de Lajes. .

.

elas jurídicas.
. ! dos representantes de Santa cata-I Assim, no ano que passou, a entidade universitária cataränense

.. A hespitalídade do grande povo 1 rína. Falando na sessão ínaugural ] efetuou um programa rico de atividades desportivas que serviu parapernambucano e a maneira cati- I o acadêmico Alcides Abreu saudou proporcíonar aos nossos acadêmicos agradável programa recreativo
vante com que acolheu aos con-] em nome dos representantes de e outrossim congregar maís e maís a classe, através a cordialidade e
gressistas, foi sem dúvida, uma! Santa Catarina .os congressistas camaradagem esportívas que sempre marcaram os jogos realizados.

. I
contríbuíção, sem a qual a reunião II que se reuniam 'em Pernambuco, entre si !
não teria o brilhantísmo que teve'l

'São estas, em

püu.
cas linhas, as Sobretudo, a F. A. C. E. com seus consecutivos certames eolabo-A Faculdade de Santa Catarina, perspectivas da atividade dos re- ron para que as nossas Faculdades ficassem maís conhecidas, através

por inte�édiü dos Acadêmicos I presentantes catarínenses a êsse o noticiário de suas atividades esportivas, divulgando além fronteirasAbelardo Arantes, Geraldo Sales e Congresso, os quaís cumprindo o os. nomes dos nossos educandários supertores Que, dia .a dia, vêemAlcides Abreu, também se fêz re- mandato que lhes foi contertdo em acorrerem para seus cursos numerosos estudantes. .. .. ., ..

presentar ao Congresso, tendo os Assembléia Geral dos Estudantes Por isso, é motivo de grande júbilo, a passagem do 5° aníversä
mesmos apresentado várias téses de Direito de Santa Catarina, de- rio da F. A. C. E., tanto para os meios acadêmicos como para os des.
e moções, prestando desta" fórma a fenderam com ardor, o bom nome portos cataríneuses !
colaboração dos estudantes cata- da nossa Faculdade. Parabens !
rínenses áo 1° Congresso Nacional

(Transcrito da secção esportiva de "A Gazeta", do dia 11 .de fe-dos .Estudantes de Direito, PROF. DES. JOÃO l.UNA
FREIRE

vereíro último).

'pRO!<'. DES. ALVES PEDROSA

Por ato dü Güvêrnü Estadual füi

Cüm satisfação, .os que cülabo
ram neste periódico registram ü'
natalíciü, a' 23 de março 6ltimü, dö
prezado cülega terceiranista Hélio'
Miltün Peréira, que dirige. a reda
çãü da "Fülha Acadêmica", sendü
ainda Diretür-Geral de Espürtes da
Assüciaçãü Atlética Acadêmica da
nüssa Faculdade e' operüsü Secre
táriü da Federação Atlética Cata
rinense de Estudantes.

O estimadü cümpariheirü,· que
também exerce o cargo de Ofil;:ial
Administrativü na Delegacia Fis
cal dü TeSüurü' Nacionäl' rieste Es
tadü, cargü nü qual füi recentemen
te prümüvidü, fói alvü de muitas
felicitações, às· quais acrescenta
müs. as nossas com um efusivü
abraçü.

apresentar,se-ãü aos vestibul&res .ou.
tras candidatas, na ,maioria atuais
cursantes dü 3° Científicü do Colé
giü "Cüraçãü de Jesus" que fórma
rão- na sua primeira turma -de li,.
c.enciadüs-cülegiais.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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JANTÁR DE ÇONPRATERNIZA. CURIOSA SENTENÇA

(lA.O ACAD:fl:MIÇA
A MARGEM DE "A VOZ DA

MOCIDAJ)E"

TURMA "RUY BARBOSA"

"VALE O HQMEM PELA CA·

_BEÇA' E NA.O PELOS PÉS"
" "'-.

Homenageado' o"Centenário do '

Dia lOde maio, realizou-se no Nascimento de Ruy Barbosa, os

"restaurant" do Lira 'I'enis Clube Rio, maio � Vu1tosa ação, que. Bacharelandos de Direito de todo

J tradicional Jantar de Confrater- data de longo' ternpo, está, agora, o Brasil, medíante Lei, anteciparão

.iízação Á.cad�miéa, em q�e os "ca- em vias de execução, tendo sido sua formatura excepcionalmente"

louros" ainda 'são: recej.eíónados no distrfbuída, para tal rfim ao Cartõ- neste ano, para o dia 5· de novem

meio acadêmico com um amável rio dos .Feítos da l!'azenda Pública. bI'O vindouro.

trote.. .: O 'feito prende-se
/ a; desastre Também, a turma que receberá

Ao jantar, que teve bom sucesso, .icorr'ldo 'com um comboio 'da, Rê. o gráu de bacharel em .c;iencias ju·

.ompareeeram, além de várias re- de Mineira de Viação, entre. as es. tídicl}s e1 socíaís pelá nossa Faeul

}resentai1.tes do Departamento FE" tações de Barra Mansp e Angra, dade, assim procederá, sendo deno

.níníno, os professores:. Diretor dos Reis. Do aeiden'te r�sultou sair minada como as demais "Turma

"es, UI bano Müller Sanes, Des. gravemente ferido o, viajante. COr Ruy Barbosa".

.enríqué Fontes, Des. José R. .

mercíal :r'arcisQ Nunes de �e�en.
erreíra Bastos, Dr. Oswaldo Bul- de, residente á Rua Monteiro, Coso

.ão Viana e -Dr. Joaquim MadeIra
ta, 69, em Barra do Pírahí, o qual

Neyes. teve amputadas as suas pernas.

,Após o [antai: teve lugar o "Bai: Por seu então advogado, dr. Pe-

,e do Calouro" que decorreu muito elro Aleixo entrou Tarciso Nunes

mimado, deixando saudades, e de-
em Juizo, requerendo indenização

símpedíndo sustos' aos növeís cole- integral .. dos prejuízos sofridos., A
gas 'que escaparam ßo hqrrível eausa foi dado ao valer fiscal de

,"trote" de que fàlavam, as "más
_500 mil cruseíros.

línguas"...

, Iríamos fazer, neste número, ul!l
comentário: à margem elo suelto "A

Voz da Mocidade" de autoria ,do

Jornalista Jóão Frainer publicado
em "A Gazeta" no mês 'de' setem
bI'O do ano p, fíndo, tendo em vis

ta assuntos tratados no mesmo que

nos tocam e que muito interessou

k väríes colegas riossos pela: celeu

ma que causou com, sua transcri

ção -em a' "Fôlha Acadêmica". ,

Todavia, a díficuldade de espaço

"ímpedíu-nos o propósito" 10rçanho.
nos a protelar nosso comentãrío
para 9 próximo 'número.
Ademais, -o artígo, 'do colega 'pri

'meíranísta yaulo Henrique masí
publicado- em çutro-Iocal já diz al

go a respeito do �ue pretendemos
comentar,

SAJB'A l\IAJS ESTA

.
'

- O poeta Filemon morreu de

um ataque.de riso por ver 'que um

burro, aproxímando-se de u'a mesa

posta, separava os figos bons atí

rando f6ra os podres.
- "ClavigoÓ' e "Estela" são as

duas tragédiàs de Goethej, 'que as

�, NA FACULDADE DE PARMA. Cont'êstando o pedido, o Est�do '''Edições Melhoramentos" selecío-

Foi noticiado pela imprensa bra- cíÁ.o,DONTOLOGIA· ele Minas Gerais, por seu procura- naram paea publicação' comemora-

slleíra que o ío- Congresso Nacío- dor fiscal dr. João de Almeida, tíva do centenário daquele poeta,

nal de Estudantes; conforme deÍi· -Jferec:eu diversos .argumentos, en- no corrente ano.
.

.r ... r

Berou a atua! Diretoria, da U. N. Enl fins dê abril' último .Ioí
'

tre os quaís, o de que' o homem, _: A poesia lírica, terceira div}.

E" será efetuado em. Sãó Salvador, inaugurada a sede definitiva do vale pela cabeça e nãb pelo pé, sal- são da poesia' medieval, possuiu

homenageando o transcurso do Centro Acadêmíeo "X:XV de Janeí- vo se jogador de "football". .. cultores entusiastas entre os reis,

Centenâriô de Nascimento de Ruy 1'0" da .Faculdade supracítada, fí- Por fim, a açãe foi julgada pro- como Thibault IV, da Cnampagne,

;' Barbosa.
'

cando localizada ,à nra Esteves cedente, para determínar o paga- Ricardo, Coração de Leão, da In-

Como já notícíarnos, e Centro Juníor n. 1, portanto" junto à Fa- manto das .despesas com o 'trata- glaterra e Afonso X, '0. Sábio,
.

da

Acadêmico instituÍu um concurso. euídade de Direito. .

�s-.. mento do lll'utor, descontadas as Esp�h.a'. ,
.

de teses para a es�oiha de uni re-j. - A maís nova das F:aculdad,es que foram efetuadas pela ré, os - "M�lJlórias de -'IJ,m. Burro". da

presentante da nossa \ Faculdade catartnenses, mas que .prógríde -;à: lucros cessantes até 'O fim da con- Condesa de $égur� é v.m dos pró

ao d;to Congresso a realizar·se' em pidamente, acaba de adquirir três vª,lecença, o preJuizo que se l:lpU,' xiinos lançamentos infantis das

uiho próximo, sendo escolhido
fo' mo�erníssimps equipos.dentárias 'rou provindo da diminUição da' "Edições Melhoramentos".

,

seguinte ternãrio:·1. Problemas da para as instl'uções práticas dos capacidade para (> ,trabalho da ví·' - 'Jósé de Alencàr
. rev"�lo��se

classe estudantil, 2. Assuntos Ju: seus / :a.catlêmicos de odontologia. tb;na, inclu,indo hó- montante os' como crítico e polemista com ,a

rídicos. Vai, assim, _a Facu:dade de Far· honorários, dö advogado, COfren· obra "Cartas.de Erasmo", onde se

mácla·Odontologia' cOJllpletando do o feito seus transmites legais. defende d� .acu,?aç5es. de muitos

-----------......--. suas instat�ções, à medida que el,}' Os' autos encaminhados aO- caro adversários literários.

,

tra.m em 'Íú.ncionarMnto as séries t6rio _do; escrivâo,' Licurgo de. Sou, ,
'

ACAD,t.iMl'()f) GERA1JDO GA.M:A do� seus doi� ,CUrl'>OS nestes anos zá Gomes, pára (1ue á l'let'ltença 'fa.
SAl!LI$. ' ,

.
.

.
elo Seu. inlÚio no eYL''lÍno universita' Vorúvel ao 31.it,or clevidame'1te
r't brasileiro.. éxecutacJa.

�
.

"'"

10° CONGRESSO' NAC�ONAL DE

ESTUDAN:,TES

o HOMEM VALE PELA

C.ÂBEÇA
r

negistmillO$, éfU�ivt:lmCI1,te,: O

tl'aUSCl,ll'SO dó aniver$ál:io r�ata1f
cio' a 2n de �l13l'ÇQ p.'P" do' colega
Geraido Gama Sanes, Direto)··Ge-

.

rente da "],<'õiha �cadêmfca"; valo-.
rosa Yre�iéIf:Illte'_da A. A. A. ,e dili

gente. Sê'cretádo do Centro .A.cadê-

ABSOLVIDo :PELA ôDAMAT1CA
I' .'

"

'

,
.

�O\:() PRl!:SIDENTE, DA A. A. A. ,4 li'. A: C
•.$�, NÖ§ J<JGt)S USi. .RiO, 10 (A. (t} '"";' !oa�ulm_ '. da

'�XI DE FEVÊREI�" . 'VERSITaiUOS DA BAmA

I
Sllva Nêvell, próI)riêtariö, da Lei·

líarill hAnjô do C�u", êstabel�cidó'
Confotmê 11�tícias do Rio, aten·, à rua, Pereira 'Franco, '63, fOI preSCJ

Devido pedido cl.é t'e,núncia' do dendo ap�lo, förmula�o pela Con·).por que vendia, le\te adU!t�radQ.

cotega Jaimor G�h:narães Colla<)o, f.ederação BrasHeiZ:à de Desportos O promotor público da 8a Val"a �.

alegaBdo, im_peq,imento por tnõti'\ro Utliversitãrios (C. Rn: Ui), O· sr. Criminal denunciou.o; tendo o

de affázeres, 'a diretoria do Cêntro pr�sidente da Repúbliea dirigiu advogado Albino Lima";' pat-rocÜ1éJ,.

AcadêmicQ "XI. de- Fevereiro", ol!>· mensagem ao, Congresso Nacional, do ,a causa do leiteiro. Em· sumã·

servando o que dispõe o item I do solicital;ldo ab-ettura de crédito pa· do, este perguntou ás testernu·

art. 2° do Decreto·Lei n. 3.617, o ra a realização ,dos JOgos Univer· nhas se, por acaso, haviam vi.sto

quàl regúlamenta os. desportos uni· sitãrios Extra, êste ano, em Sã'o o acUlado "oferecer" ,a' qualctuer
versitãrios brasileir'os, e y'is�Q que Salvador, integrando as comemo· freguês leite 'àdicionado à agua:

• a Associação Atlética' Acadêmica raçÕes do IVO Centenário da Bahla. Os investigádores r�sponderam
'fl'IM'rM 'U,NtVF.R�lTARIO,? 'ainda não,dispf>ê de Estatutos pr6· ' ;� êSSE! um Glecistvo, passo para nega.tivámente.

,prios, indicou pal'uPresident!i da a disputa dos Jogos: Extra, em que Surgiu então'o original, deste.

Já ,tiverpolll . Opbrtunidade _

de mesma Associação o acadêmico reunir·se-ão mais "uma ve� delega- eho do julgamento, quando O" ado

êbord�u' 'êstê �ssunto, a�o'atta:3, Géraldö Gama'Sanes, que OCupá o ,çóeg'univerBitárias esportivas de vog_ado-pedlü, Q absolvl�ão do r�u,

sem, todavia, Vér frutifiée1d9 re- cal'g(> " de 1" S�creM.rio fio itCf/n· todo O Brasil �m jogoS COnfratêrni· Qàseado em gUt, sêndo o Vêrbo

!l�ltadol ;tro".
.'

za:tl.ores . dä mocida,dê êst�diosa 'totêrtiCérll bi-tränsitivo, êxigê :l)b.

considêrando, pÓl:'ém, qüê fieStê A êsêolhä roi tãtificäôa com brasileirä. .
-,' jêto 'l.dirétó., ê lfitUrêtö (Qtêr�t!@l'

QM; nossa FíUlultlatlê ganhou nw a apro\iá�âo ün.áfiil'rte dê todo! os ·A F. A. e. :E., t:iuE têm sê ihà:n·, leite ä ãlgUêlfi ...... frêgtiê�). Ntl

�flro!jo,g�ntingên�ê dê alUrlo9, �01'" que labl,ltail1 eh! ã hoEi§a A,. k A.i. Udp ihdormidà h� trabáíhö da fráB� Mp há 6 sUjeito pa8!1iVO =

n�mos' ao assunto, ,julgando que poiS, Gêràltl.o hã iflultö ttü� Vifihâ maiö!' grändê:tà Un�Vêrf!itária cata· trf!ltltêel dêterl'fiitlafitl,ö i§!lo'.ã NUl,

po�salho� em. brêvê ,,{Ir afgáfiläàt1d dando' !'jeu ,cõficul!!o VäUO$o em. rihêt\�e, e tj_ue hei :iloUM rl:!al\,ZO\l c1üsãú'.tle qUê naO hã In�t'äçlf.l i:I

nosso. Teatro Uni\'er�itárjo, p(m toda�, as atividl:tdés da iJlêi3n'là;. ÉlÖ'. co� f:!uce�ó ti :rol'h�lo MÜfi�(Jipal �uhlt'" .

.

'

tittl.1 elel:nentc;>,§: tiM ,f�ntQnj. parä braçàndo várlo§ êhCargoEi, ö qüê tJ'fii�êrBitâri6, Já e8tã"""�mi ätiVlda· A ánálhiE! MglCa dG tâto lêVöU

tal, ha"êndo h1êEihib �Ug1dfi§ qUê jã oontinua lä�entlo t!Öffl êÍfilvádö eil' des pãrã' l$i'ticl-Pâ:r �clos Jogos IJ JüH dá 89. Väl'à ä ãb§ölV'�i' tJ l'êu,
são e for�m aiorês. - tu!!!ia�inö 1Jár� ö maiêl:' ,tÍe§tàqUe clã Extrás, êS-tUdaftdg .. desdé já ã ()liga· Não há duvidà dê ftUê à �st'. AlbinO

�

QUQ t�l ,�ê 913 ��i§ 1�y:ltê�Sä.d9S nossa Fäc�W.adê �OS deswrtoi3 i1izâçãô dá IlUä ftttUrà de1êgaçâö, Limá, l'êv�iOlHê, fi Um tê1Hpô,
eMprtlendei3Sertl a, örgàm�açao

.

tio univêrsitárlOll cat,ál'ü:1�n§e§ I qUê neste àM 'será niã,is fôrtê e ca· IH:lvQgàctö I:! 'gràmáti�ó, . Qtláfidtf.
�t:!ãl:,FO Universitário �ob o pàiro';, Nossölil pärãbens, pois,. ao cteno' 'pâcHadà. ölltrtJ i-êcUr§ö lhe fäitôU rtléötfêU
clniö do, Cêntro' Acadêmico? Ver� dado colêg� e co.mpanheiro na. à anâl1sê, lógicà· ê âóabà tiot' flóft.

1119S I II'.
'o

_.

HFôlhà Â'càtlêi:rticä". . (be HA U!\_zlilta E:spöl'tl"ah) seguir Ei absolyi�ãö do äl!JêltO. 'I

mico,
.

Ao' éstimado companheiro; qu�
exel'ce f!0m' bfilhanHsmo ,o cali'gO
de' Oficiar-. Adn'linistrativo na As,

sembI�ia Legislativa, nossas feli-

citações.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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< '�'É:é�pede do G6'vêrnó .do Estado, cÚ:jG ,-co�vité., a��lt$u\��tevé em
L nd

.

'�l't' nümero da "Fõ na aue- s,eJ'a, ? Se cons-egu.i.rmo.s isto ' ' ,

,
e' o o ," l�O. ,'" "

-

'1. ,. ' Flonartópolis"essa,;'cetebr.i<iade da eíêncla do)Di�eit9ffenalr"que é'9
lha Acadêinica"', chamou-me sobre- poderemos.diz�,f"d.� ci;lbeçp. levan-,

> i�.stra�(:)',in,,'ô�essbr Jhnenez',de ,'Assu�, '_nO"IH� ;assa.z, cbFlhecicio nõs
mane,irit a- àtenção'9 ..a:rti".� da. p.ri- 'tada, ga1rlarQament;e, qil!,e OH estu- " ,,"

Q.: meios ;uddicos naçiQnaiS: e lri:térnacionais, '. -, .

c, i,' .','
"

','

m,eira página" "A Voz da, M�ida: dantes !l�' F-lo.ti�:nppo\is não .se .1�) Ó:.�enÚhéilt�: me�re do Di�eitQ Penal da Uni�ersldade'de. Mad�í
de", Q quàl, aliás, a não ser oartf. :.diçam a'�(;m,ql.dstªs vUl$al'é$, o mas r/a:lfzoft nó: 'Salão Nobre' da Faculdade 'dê, Dlreito" p�ra.ntE! 'seléto ,e'nu-:
go ;;?i-i.tério LógicC;_e �räg��t��?", lutam em prol 'dbs verdadéií'o$ m-. �êrosQ auditérlo" tr��. ê�êr.ê�c1as $;�!� ;reJ'àeiônad_as: .

'

.' i. '

•

,

'� 1tJl!,,!Ca, ���ab?raçaO hter�rla q!l� t(:!���Ú; ,:e ��eios de-t.�os,sa'Jgl:anlJ� .' :iNp'''Idia 1'3 Q_E!" junh� .;;-= 'Pl:têito ,i?erial e L.i:berdâQe, ii,o d�,' l4 _.... ,O
tt�� ,�, �e�r:�Q. JÕi'n�,. e aSSIm,- ,�E!S-, P:t��� .

Tantas" v�zes f�l, �t� _

.qae ,prQc'esso' de ·Nu'r�mperg·,e ��' �ifi45 'c': P$içaná)ise:: > , .,', ,,�, ',' ,

mo trß,IIlscÍ:'lta de A Gazeta".,tie_ .c',"" J�vens ,'de ,ho!e cß��rUl:a.o " ?c I . Foi exce�tite 0pov(w,nidade.: pãrà, �(mhecer 'O, notlável� .pe�aijsta,
Set��l)1'o de 1!).�, ,; \, .�,. ,". " l:;�',a�ll"de ���nh.a, ��: preÇJ�9 '1:11rl c,uja��COlJf�rê�Cias ";';_"V:!j!r.dad�ira��liç�és,':Jnuit(;).)\pro:vêita�am.< os-quegomo I)lun.o da prImeira serl� Saibamos., ser homens

..
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sarr b...'. a,""'" ,.. '�lo " Fa' .. 'ld ·d.· :
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•

' •
� �. !'ta .", cursam os ,anCQS aca ",mlCOS lila nossa

.

cu: a e. '

I
'

não �téilli.0
..

direito, ou melhor,rjuj" lato a.a palaY'ra, nao basf apenas,.• ";': '"" .

'.
',.,i

'.
i

;.. _ "
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..
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...• '. d·. t .lb .... .� õbre t'a-n
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, -r: . clt !:,
'

h
"

.' ",:� "..'� '$m proxrma e",lçaJ,'> pu -'JlearslllOW malQres ,e a, es', SO" '"

gQ�;q�e' ·l�ã"o, ténho,_a�hda a. �a�Cl-, ��e t�.;. aJ;nos,;' de ;,o��n:s, a: (;�1�. 'hoJ,'ll'OSO acontecimento para a F'acúldaàtf de piÍ'eito' de S, Catarina,
dad�'de jheus: colegas de setLE�S'iSU: Jlg:��a:çao:?: 'Para", selfmos hOfi1elaS .'

"

.

.,. ','
,', .. '

" •
.'

.
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.._,_:_,'
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__

'
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pê�icires p�ra criticar as atlvi4�des'; liter.;«! 'qualiiu.er inicia�f{ra, f pr'!, . ��I N. (i93:Á Dfl 6, DE )WÄIO
'

)�'Qv.<\' DlR,Jl}T�ltJA DO' C. �. DÃ
o�s iniciativas ,dos alunps,dt! nos- 'ciso Bc.bf'..rmos lutar, SQfrer: fi :t?n·' ,i; >

,,DE, 194!J.. ,' "', ._
FACULDADE "DE; c:r1l:�-Cl�S .

'sa'l�ould�de, ou dO$ estu!iant� (:ex ,.
<

'

"'EOON;Ô'MiCAs '
'

i/�
,

em"geral de Flodâ�ópo}js. Nó en-

"

Ji,äo: é interells.ante :para liôs .. :s ,'Dís�e '�ôbré,e�àí:nés-"nos cur;sos
\ ,Em 8 lie 'juri,h!) ct>rrente,}e,nt4()

tantg, J;lêss'es po].ico� Jneses 'Q_e vic tar "a &?-ilit'.-flasso ouvindo: que ;.s. �, ensina' superior, dos alunos in; por: local a, s�M d�' lnstitiutlil ll.·c�',
,da: aeadêmi'ca: já começo a. seritir:' estw.lHl1t;es de FIoriáJ.:!.ópoUs s�o vestidos (le mal}qa;,tofeletivós. , sil-Estádos UntQ,os:, foi empo§sadtr
.:.a falta'\de ânjmô" d� coragem, de .jmens;'apáticos e �e,m ídefll� ��deal, O, Congresso 'Nacional, decre,ta Er so�enem�nlle a re.êem"�ieita DIrfi,h)-
combatividade, de união e äe soH· ,tÜuo·]o .todos nós, pQrqüe":'H;; e eu, Nereu/Rfa.mGs,. ",PreSidenre.fodQ 'i"ili do 'Centro Acaçiêrilico da, Fa,

• -dariedade entre
-

�s estuda.ntes' de ne�ess�rio e 'indispen,';ável a.' q't�em $enadQ Federal, nromulgo noá têr- Culdade (fe Ciênêi'irs"
... EcoIlQlhicas

nosii_!a,,;Faculdade;. em pa.rtl�ular,' e :quer qué d�'seje ,�ump,rir u�a mr8� \,inós dÇl artigo 7.Ó, § 40; da"CoIlsçituí-" !lssim,·êónst.i:tu�da: ,

, "',

em 'g�ral de t'odos os estudantes são, � uni propósito domina:n.l� qu€- ção }\ederal<a segqfhtq lJei:"', /'. 'Pre�ld�rte --- G�StllVO Zimmer,
de' Es.c01as,supe.rii:n'es de nossa Cá-' se, sobrepõe a todas às .goss�s aS- \; Art. '1 til .�, Aos a,lunós" dê, ,CUFS� Vice'� pjaJma' Araujo, 1° Sec�et�',
'pi�al. . \

.

'

.

'pit;�ções"'e oriente Jôdá trossa,vida
' �super'í(;)tf;:, .inv�stia�ª� de ,ni{lndatl') ,rió'� 'OrIaUdo'Seáta,. 2° Sêcre14l'io

,Diz o artigo, "Voz da Mocidade!' Se ,não tivermos" :àm ': ideal bem: públic,o � eletivo., cíljo ';exerolciö, sI:! � ,'Mauil1o 'Bt:isc�;< to ,Tesoureiro -:
'que alg\1ém comentqu ter stdo 'a farmado, jáfuais poderemps'vénGer 'verefique fora ji,a séde'.das'lI'es.:p�c: ,Raqu.el·· f>eixotp', Bayetr,�2° ,Tesou
campanha do abatimento dos cine- ou realizar.algo, de tltrl para a so' tiyas escolas,-e, que,- põr isS('>, rião", 'teir.o,__ .Newton 'SpQgarlÍcz,' Ora-_

,mas�o m.aior�Jrrovinienfo e a maio,r .cieda4e em' que viyertl(i)S, Jaajam alcan'Ç'ado".o mírHtno de-ft-e- dor":",, WßshirigtöJ;l Pe'Í"eira� Biblio-,
'. vitória da tnocict!l:Qe estydaIitil ..-Porque 'maior exemJ,:lló de '.idea- qüência exiIP;do para ,a .,pre!'ita,ç'ã.o tecário ....::.. ,'TIereshilQa I �1a. Luz, Fon
flcf>rian6politana,. "Convenhamos" lism�, i,de- s(>mbat�vidad� <;le ânimo �EUàl�utàda � prestação de ex�m:es: te�;, ''D�ret,or do Dßl", :!:Ie �propagarr:
'que é iPOUCP honrosQ para a elas-. e de cor.a:gem d.o ,:q�J,.e o do gr,ande ·finfl'is em s�g'Unda époc'a,

.

da - Ar! Me�of: Dlret,0I:, de pep.
'se àtrih1ür-llile; como títuJo, de IRUi Barbosa,. cujQ centJÍl;�Í'io cO· Parãgraf(:) único,' �, 0. e�af!1f. d'e, ��Úl1a! -:-_ EQgêni� Vi�i!ia; .Dir�'
glól'�, UJ;na ,,�9-1fQ,llista tão :vulga:-,:' I me�oraJllOs, n�st9;'iári�'? R:u� ja- s:gúnli,a épdca' ve,r.séitá 'sô,���.) q�lês-' ,tot (ifo"'D��, Esport�vo, -'- �l,\1o�ç[r
c.on�lnua o �utqr do, refendo artl- i malS sea,bateu ante, a adversldªde. tOes sorteadas de tooo o pI,'ogram';! C'�rrêa e Dlretor:do Dep. de. �S'1,!§l.
'go dizeMo: �NQ !llomento'ptotes)9uando í?dos os ab�ndonavaI1":' d�,ca<\� cadeira,: ..

: .';-!
'.
'Social'--;-;\Heiriz Braunsperger.

tamos contr�a afirmatiya,. pp�s !?ar 1 era ne§.se momento :que, êle l'p.�i� '-, Art,. 20 _:_ Ésfa L�i entrará em ,
. Np.sso� parabe�s ,e votO!;! .?� .f�.

bemos de outros moviment-os iq- se agiganttlva ,4efeil:dendo- \ .:_setn. [vigor na d4ta;de'sua puqlícação; 1'e<� llz �esta.() aos nov?s co�eg�s., i:hr�- .

� venís levadQs a'�:bom têrmo e �de pre um ideal, ,�llQpre, clefim,dendo vO'gadas as' dispôsições em contrá. g�ntes I do Centro. f\.cadt:;m):co dos

IJ;laior expre'�1í6:;�, COm<) 'o do b1;lsto sempre o di.reito,,:a, jQstica., a lfuer- rio,
"

. .

}"
. ir,� Economistas.

�
" ,

de José Bo.it.··.e.üX,' ,p'elo Céb.tro Aca, da'cje, e á dem�craciá';�· FoI, <> ,ãp6&-
. '. .

!. , ." • ,Senado Fede,',J'al,;�6 .de �aío oe,
"

C Ó II'E G 'A
dêmicö.Kr dê:'Fev{!réiro' e, do: busto., töro' perene das cailsa§ justas, e

l'Q49', ','
,�"" ' " < '.

'.

\
.

.... ,.,. . ',- """ ,;N=ão. t'e limites á cdtfcar o "qq.é
de Olayo B\Iac,:. pelos estudantes mesrn9 quàll.do,jã �lguebrágo 'pelo ."

'<'

, , ,.
",." �stá mal ,feito. A' melhoria, 4..

.em geral". ",Mas no mqm�n,to nÇls- rigor dos·; anoSi" mm�is perdeu 'I. ;, . .<'._
"

'. o, ' '
'.. , ,

. , ,,� .

." ; Nél;eu,. ltarpQtJ," 'nQ�so· jl>.I�lÍal depende do �6"" esfôr·"
110 protesto�ãp 'po(le s�r maior, aq1jJe1a. #'i�ça., de y()�{ãde que lhe ,

,
_

:'. '. ,

ço tambfD�, F�zê Jllgu�a J
Cousa.

•.- porC;Ju'é, in,felJz.men.tf! ,a não ser no .era :peéúUar, em' fQda's' as .OCàsi9..�S. '. .
' ,....

p....... 'eAle '.,
"

T '. .

R
."'

f"'- D.O. ,de 1�-5-ll)49.
.

.,., "v"
, campo espOrtivo.;há um g'l'äiide e '

.

Ul, "cqm0 �a.ltma mUltas' v;ezes < .'" - �
•

, lamentável: fa�Q it.. �Jda, d�, mo- 'Js>ãp' Manga.'beiräcens.inou com; G 'D'E:'P" 1';R'T AME'N....TO'
(

,

F'EM"'ININ'O
'

'êidadl; 'UMa; d'e
_
modo especial no e-�emp19 e ,com'la ;dO!trina, ('1?O�" .. Ii. '

.
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.

"

; I,
"

. .
:' '. ;., .'.

. ,,�
< campo" da inteligência. Permiti-me r.ém mais cofrt o e�erp�lo, do que " " ' " ',,' .

, '�

a liberda!ie de'�gtifar a se,ntença fi- cQi:rJ:,a doutrina. lvWida"dÊSte gra;n·' ,DO'. \. �r:N�T.: K'<O', �( iC<4"D':f.UICO',.:11al para for:muÍar./Uma pergunta; de brasileIro ,é um,. v,ln:d,ade:i.vo sí,rh:·. ,�Ea, ft j\ Ed.'1
'Sevá por falt!;l ,de dntelJgêp.cia'.d bõl�,.parq�,t�doso.o.$:jOY�RS ..

idealistas ' -" "
. ,.

.

t;GssQ�. 'C01���S.,?·jA re�?Bta ,.logo ) princípalp1e�\e �r-� n?s;' 'come:> ""X.,·I D,,'E ',', '�E�,,',j'L,"ER,",E''I'R'-.,n,• �"," ,,-

,,_, Sl,ll,'ge' e dê';maneira .' Imperante� estudantes: ,de dlr�ltQ, , ,'" I:' , , .l \:I�'com um 'categórico Não, Não, ,;PO}"- .

� Devemos, sempre'.pnos.seguiFIDOs .' ,'<,' , - •

,quaptQ entte'Qs ��sßos estudanté; pa.ra' a fre.n'l;e; j�a;i§ �staciomtt-' ,�stá, en: francª'>ativid�d6l o v�tor-íos�tbepart�n1ento l!:eqíinirto de
�

,

�i:istent jove,n$, no ,que me. f?i d.�- ,�ps PJl' :VOltarmo&. .para :â-tF�S, por- Cênt.ro·Acadêmie(:) "XI '(Ie Fevereiro'!, formado J)elas alunªs ,da nossá
'> dQ c.(),nh�cer/, �e irtte1igê.ri,cíàs cl�-' 'qU!i!. s,6 ass�ßl,estar.em�s pröcur81)'

.

Facti'lda.de
.

e "q,istlntas' septJ,Oritas da-alta .s9<;,i�d.:açle, �,lór�ª,nopolitana. ,

; 'ras brHhantes .,ç lÚ0idas, 'Existem do elevar j) 'JÚvel< da" dl:tsse estu-
, .;, ,FuÍi.'c:tàad'cQfu>ó i.ntuito.rl� auxtliar"as ativ,idádes dos aeadêini�Qs de

" jove�$, éapaCit�dos "p�;ra exer.G�r, ,d�ntil dé_ nessa' terra, 'Falam que dIreito e"coll:tdbuir ,forteménte para eléttar Q meio) univer,<;itário cata

com �ficiêncill qualquer, �ncargo vai ser' :i-y,ndadà ;d�ntro de pouco rÍnense, oJ)eparta�ért;tó Ee�inino, ,rt.iJ í!lel!e_, pouco tempo' de iexist�.�-
qu� Jhes för ,confia<lo:"O que falta, ,a U:ni.ãoGa1:arin�nseJl'e�studa!1teBj. ciadá'apresenta valiosas �ealizàçöes, '

,', �

,
<. ";"'-- �

,:�' no' entanto,
�

ê; c.ó'mo,já'��seg��ei, ?-.l �ue )�to .�ãb_ "fiqU,é i, �}�en�s,', em ; . � Eri1.}� ,d;, ªbrÜ,�itfmQ, levo�u. à efe�tóêll(} .LÜ·a, T;mis Clube" um el�-
• fa�ta de vontli,de,de,u�Ia�, tãó�s�-I c�pv<ersa'· e .\i)'�u.e.�eseJamos; ,.�gante'cha-d��s�Itte. em;benef�,C1o �osseus tJ;;,aha1}1os ... ", ',' J'

lutar entre of1,:�st'pdan.tes" e de�anv PQlS!r<fWl�a(}a,� VC�, ,�ntão podere-
"

:mm s�gu,tda, �ß�� â reJ;ld� �pu�ada, fOFneceu nume;:-ario ·par.a a-,As
inocoIÍlbat,iv(j� O �al€nllo' páó vale,1 nq_s dedlCar:nqs com; mais q�íl1C{ ':sociâçãG�Atl�tica AC-óJ.dêmica. "XI d� 'FeY$!r��ro", adquirir 11.niformeS

segU.-r.a,m.ente, tan�o como, a. _�önta-I;aos, prOb.le�as . qliEhafI.:.g:m.'.'
' a n?s�a ,�sP(jt�v�s." \tendo.' ai.n�a... ',c,,09perãd...o �6m. a 'C?nf�.é.ção ä.. 'e distintiv,o.s ,p,a.�'ã'> ,

. de. O ,lrr�soluto f.Ica, sempr-e para, classe, 'entao p&;Iere';Ros., InQstrar
.

esses umfol'ifIles e ,amuhado" a- Calli1Pªnba F,u�anc�L1'a: da ,AS'sg�lp.çao' "

tra.z !ta ca:rreÍra da :vida, porque lle aq povo de Santa" Catatilla ':e do, entre ,alunos e pro.feSsovés 'd& Faculdade,
'. .'

." '.' ��'"
>

"
,detém ,diante- dog,Óbstá{:uIO� que ii Brasi� qu� ÔSF"'éstü�lcultes lie:)iössi. ;EJtf:l S,d� ju))),,!.ío €orrente; ti,p, F.f?�:reálizar n� 'simDático Lirà .Tenir:r.-

, adv::�rs!qa(J.� leyant�\de si. g: ,preci- l Capital ,sabem�,hQMar 'G, nonr,e' qu� CIÓb�"magníftca, ·"'s'eirée." dél.I:J:sante'erh laomepage�Il ;a08" ,aéa�rnic(;g,
"

so ;�i;icúiqs convençatn9�de tfu, a. lhes é da49:, "
, :' _

MC

�.. das,�ãlcu���es q,e,pi.r�it�� Fi�ilCíàs Eco�1ômi(!as� 'faFrtlêl�l� � ·,Odo,n,:
Y.Qntade: vepxesenta um fator:,lm,.j , Em top,as as "'-empresa$, p malS to!o�la, nolt8'(;I� ess.� <[ue. alcançam grall\"te ,s:uç�sso! tendo llaV;ldo <:11s:
portltnte no: triunfo dil vida, poiS. difícil é sempr� lo começo,'Se hou-, tribui<;.ão Q>e vaJiosos prê,tp.ios em: sOl'teiQS, concu'tso's de' fiii!lSàs, e:tf,'
'nada'!lá ,ge impossivel para aqu�- ;Ver uhião poderemos começar, e se

'

Fro:Q1'€te; ainda; o D. F, grandes
�

festafi, �curS5es, � ret!.ni€ies. a�;,)" tC·

les 'que .. tiv:erem. uma vontade fir- I houver (> �nício pOderemos-levá-lo d0qlieas crue ctdij:vem a fl'àtemidade e 'engrandecirPentb universitá- ..

. 'me. .
um, 'ânimo. fnquebrantávé1.' ao fim, �em que seja mesmo a· cus· l"ic's cat-a,rinense$, '

'

'c' ''1,.
..�, ,".,. _ '�"" '..

"
'

,',

'
•

Por,que, se já" que temos' jovens �ca- ; ta de sacrifícios, poi�, os sacrifíCiOs ,'par.a <Y ·.dia 23 de 'junho�fluen1;�f o. D. �., marqotl, !l' re�izaçã(') }�. __
paci!ados, entre,)Jós,. não' nos associ- . e os revez�s dignifiCalIl o hömem. grandioSa e já tradicional 'Festa .fu.nina�Univ�rsiU!ria q�e em t:odos

�

,am;�s.,�. fêles .... 'emprestando.�hes al.únamo:ß.qs; pois, !lcadêmidos� .pÔr, ffs,a�o.Syé re.alizaáa eHr a fi0ssa Faculdade.
"

'. '
-

n(i)s�à: colaboração, por mai.s peque- que Uliidoi> Venceremos!
•

Aguardêmo-la, pois, com nossos apla\1sos' ê cªloro�o 'incenti;öl "

". �.. -
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<,

/,

.
"

...
-

.. 1

....

"
, ,

\Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



,'COMOOÁRlO ,ELOGIOSO
SölRH'Â 'F.. 'À."C>E�··:'

o OO)�ga ���n�anist; Dlb <!he: "siInpáticá en�ida�e 'esp9�tiYa;' au

rsm, CQJP.<f'r)ós, ·�:também .cronís- gijraillQs qu,�,c�a,.anó'·'q'U�:veu!ta
ta I1!sporÜv.o, dirigindo éom,'grande :seja cObeXiö .�à.i mloils :ruge$pt�s vl-
brilhantis� o eonriêéído pt',?gr�, tó,rlas.da r.AcÊ. ,';: ' ,'"

ma "Momento Ésportivo" n:
.

�á: :f'. nO$sa<c.ö1abpração para netí-

dío Guarujá".
-

,

,

c
. , cias, aVl,S:ös ,'e epmentários, estará

Díàríamente faz' .seus aprecía- sém.pré a' d�$»Q$iÇão doS'·��ntores
dos 'comen!ár:fos, iQtituladÓ� ".I; da ,FAC:m;. J)ãp.,s�, por pertencer
Nota do ,Dia", tendo;no d,ià 27 de. mos à classe estudantil, mas .prin·
de ,maio';úItimo,.lido 'àQ-microf�ne cj,palmente pOl:'qué��\lt� nosjig.ra·
da ,"mais, poptil�r' emi$�ô�a "cata- dandO,:Sobremanelx�,', ó&';f�ito$ 's�n·
rlnénse", _ ,SÔbrEf as: ãÜvIdfJ;des' ,da gulares, àS vitQttas'�t1gesti'Vas '�da
F .�iA. 'c. ]�}:' o'���Jn�ê;,,�'

'.

'1." '���C���iCª�.�7 estl:Í�anlt�:L: ,', oo�.�. \, t

"Chega hoje a '",;e� �e, cõmentär- �te,s ,_r.�âzeS:.� fstão,,',�ostra-nd�1
mos -para os nossos ouviritéß urna ao�:désportifl(as:Qe Santa Catarina
entidade talvez desconhecida para que l1âo·,é 'impossível fàzer 'é,spor·
muitos;' mas" que 'em nosso meio te, quando se trabalha .mníto e se

encontra sempre o màís írrestríto trabalha: - di.>s)í).tcressQ(lamentc. É

apôló- e colaboração': trata-se: )la um exeniÍJlo palpitante" que 'õem

FACE'- Federação Atlética Ca- poderia-ser .ímítádo-por estas agre

tarínense dê
-

�studerites. rriiações que se "dizem tradíclo-
A ,FACE}, oríenta as atívidades .uaís" em Fforlà.nópöl'i.$.

esportivas das três faclildadeê-hy NflOJoi :l'Jo.ssa intenção, nestas

cais: Direito, Fa'rlnácta e, Odontok>- �flparsas.,pal�yt:.as, elqgáçur ou baju'- ,

gia e Ciências" Éco.nômicas e diga- lar uma enü4adt!, mas sim .mo:;;tvar
�e já de início; o tem feito 'com .�üS' rióssos oú.vintes (,) .que é a Fe-

muit� feUciâ.áde.
.

deração" Atlética Catárinense de

A "eclétíca estudantil" é '

"cüm- ,,�stu(tantes: uma asoéíação que

posta de eU!men,tos jQven.s .que tem congrega todos os .estudantes uní-,
noção do que/é ;; esporte e fa:líem o versitáriôs; unínâo-os pelO esporre

possível para elevai! ,1b2m' alto o. -e '(a:rendö-os crer num futuro mag;'

estudante nos esportes;' ärt....adöÚ,- niffco do esporte em San1;lt Cataví
tas. É realmente urna 'satisfação nu., si' todos' trabatlútnim para este

viver em seu selo, ]3'Oi8 aquUü que '1Í1til{:p""fitü! ,

.

.'. ,

'

comumente encbntral:n�s no espor- . 'P�ra�lÍs a 'FAÇ:S e' que bril'h<\n,

te.,�ocal; ,princlpalmehte .0' futebol: ,tes t;r�un.fos. 'seJàm c9.nql..\istados, .•
falsidade, desünestidade., f.alta:, de A inténçãó t�nl

.

si(1o .até ,o.' mü-,

civilid�de, másc�ra: et-c:.; 's40 ,de· mento �gnifiéà,..
'

feitos ·descánnecidos na FACE, A " Nada falhará, haverá sómente

entidade'estudaritii tem ,um único vitóriãS si o.�ãnimõ:não eSmorecer.,
fito; promover oS ni�is variadtoS S�Illpré;,pá�'a o progresso, rapa

certames ceni Q intuito de propor- zes �a 'FA.CE!'"

cion��' aos ". ,..acad�micü�' oportun�- ----T-O""R-N"""E-'-I-Ó-.,...·I.,;..N-TE--R-N
....

O.;..-D-E-�
dades para �qstli�Tem suas,,', quall· ,;,', 'xA.Im:Í!ls
dactes esportlvas. '

, .

. Atuàlment,e "a, e"nti,pa,d.e "'mat.er'" j"p' "':', .... ;...'Y·. "1'.' ,ac.aÀ,e"'ml:co'
.

He",'fI- ' ,

.

'

.., ',' ,;'. ", romqvl"", 'pe o ,',,!-, ,

. , ,-"

d� e�"pQrtes un�V��SltarlOs pa��QCI: lio Veiga 'de Magqlh*es, 'J)iretor ao
na, tres· excelentes cat;npeonätO$. De artàmento de Xadr:ês da Asso
fute,bj)l{"volley· é basket-ball, e :t0- . p_. 'A:'t't;t'l'c"a' AcadAmica "XI de
düs êles ,:ê� Se �()ro.�ndo do mais I t:fe�e�rt/� �é�ti��u-;e de maio. a'l
abs,olu.to e�,;1to_ .Plll'.a o ceF�amen . junho o. io Torneao �nternü, dê Xa" I
pe futebOl a FACE aprov�lta to- drês -da:Faêuldade de Direito.

�

dos os sábados o estadio da F.q.�. A 'p�nCípiü o Torneio teve um·

e 'e�s· partid,as. d,e ,futebol, 'g'ratül- decHtsO moroi'!o," porém, depois,
ta�i aßT�d�m ImE!ns�mente} to- ganhando o hiterê$se e entusiasmo
do .0 J1P.bllCo que all: t'!ümparece. dos cÔlegas, c)Jegol1 a seu ·final ple-
As .competições de yolley' e. bas nament-e .vltoriGso 'téndo é0ríq1:li�

'ket:Qa\l saõ. �,fetu.ad!lá n� 'canoha tado ll}�jo1-'�nllmeid <ie adeptos en

do.. Ura
.

:rénfs ,Clube e em tOdas; tre l!l�Sgo'S compa,nheifo's1 Os· quais;
hágrande concorr,ência;dü públlc() agora, pr.atféarp.'" intensamente o.

Além ��stes \.certamens .a FACE. maís b.ob].fe !I';� jogós!.'
,

organiza torneios :de' xadrez cam-' Os jogós forám êstes:
peonaoos dE:!', atletismo; excursões 'lO jögo; �el'so Bier 2x -x Dalmo
düs seus quadros de vQUey, bás-' Bastos, Q, _� jogb: SatIl ,Ulisséa
ket-ba,ll ·e futeb?l � cidades do in- '�aião 2 xA'�e�àldo Gama SaUes 0,
te.'lor. São atividades, formidaveie; 30 jo.go.; IfélÍü Veiga de Magal);},ães .

. para un1tl eriticl�çle tão. nóvà e de 2 IX Jé1yrrlOr ÇoUaço' 0, 4,0 jügo:
i'utuÍ'ü tão pronUssôr.

,

Gelsü :Bier Z x.E;rnani RiOel.i'O 0,. -

C�n!o
•

se vê;' ·árp.li!gos, ouvi�\es, a 59 jÓgo.�' H�lit.?· Veiga d�. M:agalh�es ,;,
\ Fed�ra�ãü .,. '-AttétJÇf!, G.�tatJpep,se Z x Sa1}1 U. Baião Q e ß� jügo final:·"

'

deEstudantes -v;em 'CÓlaborando' de Gelgá ,Bjer i x Héli.o v.' l\�agi-.
manéil'a decisiva "P,?fl.l ,ªi�drfusâõ 'lhâ.e� o. :r,.;' '. '

'

•

dos esportes anÍa<fo�i�j;",-��np'1'os ' V�J1ceu, ,assim b 'açad�'mico 'Gel-
'universitários.

'

. :"
.. '"

so. Bier, da la séf.ie, que fez jús'a
Ora, todosc os �rtaIÍles 'provo- 'belíssima'medaIha institoida pelo

cam :riv;alidadew .entre _ as -equipes Dep. de Xádrês:'da nôssa A. ''A. A.

que C1s,;�Hsptl,taln é assIm pülÍeo a A maioria dos jügos teve lugar
pouça th.ovoso,�áIQ!'.'es vão àparecen- na séde do Cen'tro Aéadêmlco, uti·
dO,iileleinentes que talvez nunca 'li2lando-se "de excelente tábl.Úl : de

pensassem 'em ser "erackf:l" de {U- xadrês cedida pela âcadêmiéa Hen-'

tebo1 eu' 'grandes: "play-ers" de bas- ny Mary HildebFand, e o jogo fi

ket e de volley.ball. nal foi e�6,la.,flb no Clube "Düz� de
'

E' assim esperamos' que conti- Agôsto", dia 5 de junho corrente

I\uem as, atividades, desta nQvel e (dümingo).�

�
- \.- '. .

'. Publicämos abaixoJlag,rantes da memorável 'la Churrascada,pp.i.
yêrsitál'i�,"[evada � efeit!-> pelQ Centro Acadêmico "XI de ,Fevéreiro" ,

na chácara da .Penitenciâtfarlo Estado '(Dístrtio da 'Tr{ÍHla�ê}, à 5 de

dezcm.bro últímo.. " ,

,.,
'

-,

,(

FOI'7�'-"� que" €SÚlmpa u,:;p.' �(;njun�ó de acadß'i"lil.cOS: jUliS�s, éCQ9�'<' <

mistas � (ar�adontôs, bem COnlO c9�ponelltes do Departamento F�

-mtntno, cercando a bal!dliir� da F,ederação Atlética Catartnense de ,

,

,

JiJstudantes (F. A. 'C. E.); após a churraseada,
'

�. ,'!

....

,.� ,',

',I.,

,

.

'.1' •

l\lom�nto� a_nteS do "niatch" entre al;l,. Àssociações das' Faculdàdes de,'
Dú'eito e de Ciênc�as �conô-inicas, éstando oS "p�ayers" ��Un.idos ;�";-:'
tÔI'no da 'bandeú'a da F. A. C.';E. Êsse jog(), que, t�..mino.u. empatadO'-l

I)�r 3. 'x 3', foi! l'eaJ�z�d�, antes ,da cllul'ra��� no �mj)O di"',\"
' ,

,

Penitenciária do :Estado.
'

, 'EM CONSTRUÇAO' A. QUADRA ,DE VOl..EI"J)} :QASQUÉTE
)

,;o. Atendendo. "Ó �'Í>êlO iürm:úladp pela A, A. A. -"XI 'de F�vereiro" e"
,encaminhado' pelo., Centre, Acàdêmicü, a Reitüria 'da nossa Facúldade'
deu início à construçãO' 'da tão. ansiada: quadra de volei e 'ba�qu�te, '.
na qual os acadêhllGos de díreito poderão efetua rseus'ensaibS e'jogàs"
COI,!! melhor comodidade e maior entusiasmo.'

"

A
.

cQnstnlção da ,quadra, que tem lugar n oterreno ,frQnteiro' aö
Largo.. Faguntles, obedecer� aos melhores requisitos téêniéüS devendo

'Jer Huminªç'ãü'adequgda 'p�ra jogos notu'r.'no.s�
. '.

. <'r;

',.',,' St;!rã yaliQsíssimi?- cpnt.ribuiçãp da Faculdade de Di;eito; .para ci

'proßre��(rßo$ desportos :unhlersitários cÍltadn(:)nseS !
,''o

•

j
>

o o/ o

o.

A- •

+

I �

..

QUADRO DE ,FUTEBGI.J DA A_' A. A. "XI DE FEVEREIRO", . ,
'

/'"..
• •

'0 - o_..,. , ', •. �

,
.

"

','
EM 1949, , '

,

.

\ �.\ .

"

'.

, \'(.;,'

Os integrantes são: de pé, d� cs'querda: ,.Thalcs, E�uardo" G;eraW;ol,,(�
_Caldeira, 'Valnlor e Blast; agacJ;mdos: Carmelo, Jaimor, Oiro' Nunc!i!,,>"l"
HéIi'o l\'lilton e Carreiro, .os quais disputaram o recente Tor�eio Mu-

nicipal Universitário da F. A. C. E.

j'
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..1'_019 MU)ltC�AL UNIVERs1'tARlÓ. DE í94�

ATIVIDADES DA F. A. C. E.
,....... t

Ao que apuràmos', a Federação Ath�tica Catarinense de Estudart·

tes (F: .A, C, m,) dará centinuidarle às sua§! atividades na seguncftt
parte do ano letiVQ, ou seja de agôsto' a dezembro, c611') a realização
dos Segulldös Jogö!Í trnivérllJitârtos Catal'inenses,

-

.

'.' Mais öu menos, êl!SG. Cêrtàfi1ê oficial, será assim <l'eälizacto: em

ª'gõ'sto· ....... C!Ímpêonato dê futebol Gm dois tú'rnós, êifi, �etêfi1brg li Gutu·
brô ....:.. ö�ünR@on�tôs de vol@i f}. basquete, êm· outub}'o< CampQOfiäto§·

Sêgtiftélõ soUbemöll, é. Pl"öpôSito de: xadrêS, tênis, e�grifilä ê ätleti§!tlOj 'CUn ·novêh'l�r.(I ílàfilpéÔi1fdO!l

VoLEIBOL' , do� Mädêmi�os Ôêi'ãld<r 'Oãi'fl:à Säl· de: rêtn:o ê ãäUlç.âfl, ' ".

I@! @ R41lo MUt6fi P@i'él.tä,. i:'ê§pê(J·
.

IDe pêr,ftliíio, ã F, Ao' C. :El,; dêSdê quê Sé t'êaHze)ü ö§ jpg9§ ÉlXträ '

!lorn-êi:Ó·Ildoto ,ln 27 dt ab1?U ..... tivamentê f>résitiêfit'ê @ t>iretôí:'" Unive-rsitãritlê da :l3äl1iá; éln hömêfiágêfi'l. äoä Oêfit�úãr16g dá BaÍ1iQ Iii \

VOfiii@t1ór A;�A. A. da rlt1. d; C1�tP' Geräh:1e EfipöetM dà i'iosäà 'As§o·· de "Rut Bàt'bO§à, párticipâr:â tio� mesnlo§ cofil: êeléç§eíà dê cada. frlöda·

gjas' !OOOÔm.iêã8" �i.ça:ª Atié'tiêä, Ae�tfêfil.i{!ã, t'êälizà;
-

ndade eêpoí1tivâ, '
.

. 10 jo�o, êlfi'11 d@ filãla; Cfêfiêiâ§ rem í.lftlâ êXf!Ui'êãd §õt:llãÍ- flêspér- (')\ltro�l:1irri; n� GaSQ dê näö sêré!1i êfêti.iàdo§ tals iogos, ã j?, Á� e . .E,

l1l(l(;nÕmIM� x
�

F41'maoiiä"Od'Öfit(Üo. tivâ tiM ä6ãfÍêm.fêo§ tis. i'l.o§§d FEi· lWotifuafli fãzê,r Umã êXGurs�o ã porto 'Alêgte ©ü .àê Íntêrldi'. tió I!l�"

:.3, 'vencedor: (},-'EéöllÔmidãä �öll CU1tlàclê; ãá ifitê�lot' dê ]!'j§te:tl'o, 'tado, ê6.lli �Uã§ sélêçt)é§." ,., ,'-,
"

.

2"� o (lG X Lt 1& "'5), pí'QVâveimflii'ê"Il JõÍfivHê ii *- tzltilnã pälävrä §@re '1:äi§ têlÜlzàç5és, dév�rã �éi' datli;l pêiä til,

20 jogo, $'fi
A

25, dê- tnllIo, IJirêitó "MàfiMie§têl'" 6âtâi'iflêfise, retoria êfetivã dct F: 'A. (;, :8" 'ia '.SI?i' �léità htêvéiüéúfê t'!oill ã i:l:p't'êVá:,
. 'k Farmácia é Odonlog1a, Vên�édöt:

'.

Pârã t{li'ltll Os tli'tãdô§ êoÍega§ já çad dos fiOvo§· E§tatufo§:
- DireUlQ por 2- X o �15. x '6. ê 15,x S). estão d'é§êflVblvt;mdõ êstud6ä\ l:!' A�ardémos, 'Pois, acad:êrrtico§ .tlàtãrirtéfises J)élas .

pr6xhná!'l ãt�.
\.

:
_ áo Jogo, em 1° de junho, Direito "demarohél". vidàdé!l clü vaiör019à .é díilãiniêâ F: A,' c. E. I

..

Promovido pela operosa Féd.;. x Cíênelas Etonôn1icas, vencedor:

ração Atlética Catàrinense de' Es. Direito por 2 X 1 (15 x la, 12 x 15

tn(lá\itres_ {F.A.C.K}, foI r�Uzado e-15 x 12).
, dê à'brH a junho. eorrente 'o Torneio. Classificação: 1° lugar: Direito

Mu�cltJ� Uriiv,oi-Sitárw. de f:949. .: com zero p, p., '2° Ciências Econô·

�sÍ'le certäme. 'pt'elHninà-r' dos: rníeas com 1 p. p., 3° Fat!1lácia,
� Jogos Universitários Catàrinel'l�es.,' Odontologia com. 2' p. p.

.

qtle foi em -homenagem.ae Municf· Os acadêR_Hcos campeões foram:

pio de F'loríanópolis, a'J.eárll:Oú· ple- . .cal'i()s G;all1:l-ff, Steíner, Alvaro Be

no sucesso, movmieütanclo de mo- duchí, Walmor Borges, Waldir

do-irttelÍS6 ti ihcomum a classe uni- Campos, Osmar Fontana e, Geraldo

-versitlfria', catarinense;' .sendo co- Gama Salles.

mo ftli uma· realização que abran- .

gen, em exelaslva atividade, todes
» os nesses setores acadêmíoos t

A' diretoria provisória da F.A.
, C.E:;" förq:tád'a

c

pelos ãoadêmlcos:

Renato Ramós da Silva, Hélio Mil·

ton Per:��ra, J9�o Maçl').9wiecky e

Gustavo Zimmer, assim, teJl!l sabí
do corresponder à confiança que
os seus colegas lhes deposltaram,
tra�Jhando de modo positivo para
o ,el1i'rande�imento do desporto
un�Yer�it?riG cªtarinense no Bra
sil! .

FUTEBOlJ

'I'orneio-Inició em 14 de mai�
Ven�édor: Faculdade' de Ciências
Bconômícas, por decisão 'da .Díre

torta da FACE em virtude de po
deres outorgados pelo Consêlho de

Representantes, dado que os jogos
do mesmo terneío se encerraram

com 'resuttado que não identifica

vam claramente o vencedor.

111 jogo, em.21 de maio, Direito x

Farmácia-Odontologia, empate de

2 x 2.
-. • ii' *

.

, 2l>' Jogo, em 28 de maio, Ciências
- o. T�r�io fo� rell.Úzq_do com, -cer- Econóri11ca,s x :Farmácia"Odonto!o,
tames de: basquete, volel futebol gía, vencedor: Ciências E�0nômi-
em um SÓ turno, depois de efetua- GaS por: 2 x o" "

des os .respectívos torneio "ínítí- - 30 jogo, em. 4. de junho, Direito
um" em cada. modalidade, � CiÉnç;as Econômicas, vencedor:

<
A, 12 de iunho corrente deveria ��iG'ncias Bconômíoas Ror 3 x 1-

ser �feti.vaaa uma competição de Clássífícação: 10 lugar _ Ciên-

r.êmo" também constante do -tor·" E..:-A· pClas
.

Co...v.lUlCa,S C0fi1 z.ero p. .,

ne,iö, mas, devido .dificuldades ín- 20 Direito e Farmácia-Odontologia
suY\AráVé-is fpi suspensa, quando 3'1'''' com p.p. ,

já os aeadêmíeos da FaculdacÍe .

Os acadêmíoos campeões: �l�i,
de

. Farmácíã-Odontologia estavam João e Dínhoca; Erasmo, ,Moacir
bem tre!n!!dol! .nos galpões do Clu- e Tamoio; Nílson, Nelson, Alvaro,
be Naútíco Riachúelo e õs aeadê- Saulsinho � Murilo e , suplentes:
!\'I!COS de bireito e Cíênefas Eçenô- Altair,

..

micas iniciavam· ensaios' nos .gaí-
pP,es .ct.QJI clubes Naútico "Francis· Os certames de. volei e basquete

.

co MarÜnelu''' e· de Regatas "Aldo foram realizados na ,quadra do Li.
Luz", .

'. -

ra Tenis Clube, cedida gentilmente
Os r�súltados Yerifféa.do� em. ca· por seu Presidente Dr. Osvaldo

da c�rtalne fqram os sei\lint(!s: Bulcªo Vianna e o de fu�ebol no •

estádiO da Federação Càtarinel1se

de. D.esportos, cedido por sél1 Pré

sieleni", Prof. Flãvio Ferrari:
T0rneio-Inicio em 20 de,abrH _,_ Os certames foram ein homena·

;. V�h�õr: A. Ai A, da '1i'aculdatle gE\m .às Fà.culdades dç Direito (fu-
de Ciências Económicas. teböI');'

_

de 'Ciências Econôfuicas
1° jogo, ,�m 11 de maio, ,entre (voleibol). e d� F:armácia-Odonto

Ciên�as- E'çonôm�âs e· Farmáda., 'logiá (ba,squetebol), as quais ofer<

,e ,. C>clonl�gia -
'

'Vencedor! 'êiêi'lcias taram bellssimas
.

meda1has.. 'aos
Econõmwas por' 17 'Je 11. " acadêmicos campeões.

2'0 joga, em 25 de maio, HireitO � claSSificação g.eral do Tbrnei.o
JG Far:mácia-Odontologia _ Vene.eo: foi esta:, 1'i1 lugar: _ Ciências' Eco- �

, <k>r: Farm.ácia-Odoilltolog,ia pur 25 l1ôtníeas com 8' pontos gánhos, "20 I-
x 2i" ll;lgar - Direito com 6 e 3:' lugar

311 jogo: 'em "1° de junho, Direitb ,_. Far�ácia é Odontologia- com 5,.
x CiêlilCÜI.S �con:ôlnicas - V'él'le�.
,dar: Ctêlil0ias EC'onô�icas, por 45

* *. *,
� .

45 x 1'9: Com êsse Torneio a' F. A. C. E.

Clássificaçãlh :lo �ugar:' etências encerrou ·suas· ;ltividades espm;t)-
. Eco�J:llicas. com �r'o ponto perdi. vas lila !)rimeira parte ·do· ano leti�

dos,20 íugar: Farrnácia:'Odontefogia va. devendo efetuar <'lS· 1I0s. jogos
com 1 p. P: 3° lugar: Direito com. 2 Universitários ,Catarinenses de.

p. p. .

- .

agô&to a dezembro vindouros !" ,

� acadê�icos .cal1lpéllea foram: EXêU:RSAODA A. ',!. A. f'XI �E
, J'oãQ; MQJClr, AldQ Cardoso,. Art '

PEYEREIRú" -,

... Mela, Olear Pereira, lljugênio ,. �f.
. ,.�V"lMi,

,
.

EXCURS.lO DÁ F. A. C. E. A. 'LAJES
Como demos notícia, no anterior número ci a"Fôiha,'Acadêmica",

a -F'ederaçãoAtlética Catarínense de Estudantes (li'.-'A. '0. E.) réali·'
ZOll, em melado dê janeiro último, vitoriosa excursão .futebolística
� Lajes.

"

'

.

Abaixe publicamos aspéctos dessa memorável excursão ...

Peboltstasúa 1<'. A. C. E., reunidos em. tôrno da suaBaudeh'a, no Es·

tádio l\Iunicilml de Laj('�, antes (10 lll'élio com o Aliados F. C:, que
foi vencido. por 3 x .1.�

,

.-
' ...

Dlrlgentes' e compoueutos da ernbaíxada 'jPl'ofessor' F.Jávio 1ferral'i"

da '1:<" A. c; E., no, jardhll "Vidal Ramos Netto" de. Lajes.

.,.,. _"

Comptlnentes da
-

embaixacl<! na' Jll'uça principal d.e Lajes�' frente ao

'lllS!itnto de Educação.

..
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