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EDITAIS E AVISOS 
Mesas receptoras 

PRIMEIRA CIRCUNSCRIÇAO 

Primeira Zona Eleitoral 
Os juizes eleitorais da Primeira Zona, para 

os devidos fins, fazem saber cu;e o I o suplente 
d i sexta secção da Candelária passa a ser o 
Dr . Mario Altino Corrêa de Araújo. 

Rio de Janeiro, 28 de abril de 1933. — 
Nelson Hungria Hoffbauer. •— Decio Çesario 
Alvim. 

CANDELÁRIA 

Quarta secção 

Comunico aos eleitores e interessados que, 
nesta data, nomeei para I o e 2° secretários, 
respectivamente, da mesa eleitoral acima, que 
irá funcionar no edifício dos Correios, á rua 
Primeiro de Março, ala esquerda, os Srs. 
Branca Portinho, eleitora, c o D r . Joaquim 
Rodrigues Neves, advogado c também eleitor. 

Rio, 29 de abril de 1933. — O presidente, 
Milton Barcellos. 

Décima Terceira secção 

O bacharel Eduardo Bahcvith, solicitador 
da Fazenda Nacional perante o Supremo T r i -

• buna! Federal e presidente da mesa eleitora! 
da 13* secção da Candelária: 

Faz saber ^jie, nos termos da lei eleitoral 
vifente, nomeou os Drs. Lauro Portella e 
Alberto de Rezende Rocha, para servirem de 
secretários desta mesa eleitoral, que deverá 
reunir-se no dia tres de maio próximo, ás 7 
horas da manhã, no edifício do LIoyd Brasi
leiro, andar superior, perante a qual se fará 
a eleição para a Assembléa Constituinte. 

Dado e passado nesta cidade do Rio de Ja
neiro, aos 29 de abril de 1933. — O presiden
te da mesa, Eduardo Bahouih. 

j 
Décima Quarta secção 

. Waldemar Cotrim Zamith, escrivão da P r i 
meira Pretória Criminal, e presidente da Mesa 
Receptora da 14a secção do distrito municipal 
da Candelária, Primeira Zona Eleitoral: 

Faz saber aos que o presente virem que, 
usando das atribuições que lhe são conferidas 
pelo art. 18 das Instruções que baixaram com 

o decreto n. 22.627, de 7 de abril corrente, 
nomeou secretários da referida mesa, os elei
tores Diogenes Martins Netto, oficial de Jus-
liçi da Primeira Pretória Criminal, e Eduar
do de Paula Costa, oficial de Justiça da Se
gunda Vara Civel. 

Dado e passado nesta cidade do Rio de Ja
neiro, aos 29 de abril de 1933. — Waldemar 
Cotrim Zamith. 

SÃO JOSÉ* 

Primeira secção 

.Eu, doutor Miguel Maria de Serpa Lopes, 
presidente da 1* secção de São Tosé: 

Faço saber que, nos termos do artigo ses
senta e oito, parágrafo segundo do Cod ;go 
Eleitoral, nomeei secretários cs senhores José 
Eusebio de Carvalho Oliveira Sobrinho e Hé
lio Costa, ambos escreventes juramentados. Rio 
de Janeiro, vinte e sete de abril de mil nove
centos e trinta e tres. — O presidente, Miguel 
Maria de Serpa Lopes, 

Quarta secção 

EDITAL DF. NOMEAÇÃO TSZ SECRETÁRIOS 

O D r . Ary Azevedo Franco, presidente da 
4* secção eleitoral de São José: 

Faz saber aos que o presente virem, que fo
ram nomeados secretários da mesma secção os 
Srs. Luiz Accioli e Adhemar Corrêa da Silva, 
que deverão comparecer na Biblioteca Nacio
nal, ala esquerda, no dia 3 de maio próximo, 
ás 7 horas da manhã. E , para conhecimento 
dos interessados, passei o presente, para ser 
publicado na fôrma da lei. — Ary Azevedo. 
Franco, presidente. 

Sétima secção 

Leonardo Smith de Lima, juiz da Terceira 
Pretória Criminal do Distrito Federal, presi
dente da 7 a secção do distrito de São José. 
(Primeira Zona): 

Faz público que nomeou, nos termos do ar
tigo 68 e seus parágrafos do Código Eleitoral 
e do art. 19 das Instruções que baixaram com 
o decreto' n . 22.627, de 7 do corrente, para 
secretários da Mesa Receptora, que funcionará, 
no saguão do Ministério da Agricultura (al.i. 
direita), os cidadãos Olymnio de Souza Vian-
n;i, escrivão da Terceira Vara Criminal, e 
Dr . Hortencio de Alcântara Filho, 3 o escri
turado da Alfândega desta cidade, e oficial rfe 
grbinete do Sr. ministro da Fazenda. 

Rio de Janeiro, D . F., 25 de abril de 19$%, 
— Leonardo Smith de Lima, presidente.. 

Oitava secção 

O bacharel Sylvio Pellico de Abreu, presi
dente da Mesa Receptora da oitava secção de 
São José: 

Faz saber a quem interessar passa, que noi 
termos do § 3° do art. 18 do decreto n. 22.627, 
de 7 de abril do corrente ano, nomeou para 
servirem como secretários da Mesa Receptora 
de votos, na eleição da A„semb!éa Nacional 
Constituinte, a realizar-se no dia 3 de maio 
próximo futuro, os cidadãos Carlos de Pino c 
Francisco Vizeu Barbosa, ficando desde logo 
comocados, para no dia designado, ás 7 ho
ras da manhã, comparecerem á aludida secção 
eleitoral, que funcionará no edifício da Po
licia Marítima, á avenida das Nações. 

Rio de Janeiro, 29 de abril de 1933 • -
Syivio Pellico de Abreu. 

Décima oitava secção 

O Dr . Heitor Pereira Carrilho, president-
d i 18a secção eleitoral do distrito de São José. 
nomeou secretários da respectiva Mesa Re
ceptora o D r . Aluisio Leopoldo Pereira da 
Câmara, chefe do Laboratório de Pesquizas 
Clinicas do Manicômio Judiciário, e Antônio 
Alves Filho, escriturario do referido estabele
cimento . 

Rio de Janeiro, 29 de abri! de 1933. — 
Heitor Pereira Carrilho, presidente. 

SACRAMENTO 

Segunda secção 

O bacharel José Pinto Santhiago, presidente 
da 2* secção eleitoral da fregvczia do Sacra
mento, á Escola Politécnica, largo de São 
Francisco de Paula: 

L>sando das atribuições que lhe são conferi
das pelos arts. 65 e 68 do Código Eleitoral, e 
18 das Instruções que baixaram com o de
crete n. 22.627, de 7 de abril corrente, resol
ve nomear secretários da referida mesa elei
toral Eurico Dias, residente á rua São Paulo 
n. 36, estação de Sampaio, e Eugenia Vaz-
qnez Franco, residente á rua Haddock Lobo 
n. 208. Publique-se e comunique-se. Dada e 
passado, aos 29 de abril de 1933. — O pre
sidente, Dr. José Pinto Santhiaao. 

Nona secção 

Cid Braune, presidente da 9* secção eleito
ral da Freguezia do Sacramento: 

Faz público, pelo presente que, nos termos 
•do art. 28 do decreto n. 22.627, de 7 de abril 
•corrente, nomeou os -eleitores D r . Demosthe-
nes Madureira de Pinho e Francisco Floro 

.Leal secretários desta mesa. 
Dado e passado nesta cidade do Rio de Ja-

meiro, aos 29 de abril de 1933. — Cid Braune, 
•presidente. 
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SANTA RITA 

Primeira secção 

O doutor Waldemiro Potsch, presidente da 
primeira secção eleitoral de Santa Ri ta : 

Faço saber que nomeei os Srs. Domingos. 
Medeiros e D r . José Barbosa, secretários da 
Mesa Receptora de votos, que sob a minha 
presidência se reunirá no próximo dia 3 de 
maio, ás 7 horas, á rua Camerino n. 9, Agen
cia da Prefeitura, sobrado. 

Rio de Janeiro, 29 de abril de 1933. — 
O presidente, Waldemiro Potsch, presidente. 

Segunda secção 

Comunico haver designado p n.ia secretários 
da mesa eleitoral desta secção os senhores 
Eugênio Cruz Machado e Raciue Peixoto Paes 
Leme, funcionários municipais. 

Rio, 29 de abril de 1933. — Lino Neiva de 
Si Pereira, presidente da mesa. 

Terceira secção 

Designado pelo M M . juiz da Primeira Zona 
Eleitoral, de acordo com o art. 18 das Ins
truções baixadas pelo decreto n. 22.627, de 7 
do corrente, nomeio para secretários da Mesa 
Receptora os eleitores Dr . João Thomaz Net-
to, residente á rua Benicio de A h : eu n. 37 A , 
Engenho de Dentro, e José Olympio de A l 
meida Senna, residente á rua dr.s Laranjeiras 
n. 72, Laranjeiras, e ambos eleitores do dis
trito da Gloria. Pelo presente edital convo
co-os para, sob a fôrma da lei, a comparecer 
na sede da secção, á hora legal. 

Rio de Janeiro, 29 de abril de 1933. — Dr. 
Fernando Antônio Raja GabzgUa, presidente. 

Segunda Zona Eleitoral 

GLORLA 

O doutor Pedro da Cunha, presidente da 
Mesa Receptora da secção eleitoral da praça 
Duque de Caxias n. 20, escola pública, ala 
direita, faz saber a quem interessar possa, 
que nomeou para servirem como seus secre
tários, para o pleito do próximo dia 3 de 
maio, os Srs. Ismar do Nascimento Silva e 
Antônio da Rocha Nogueira. Dado e passado 
nesta Capital Federal, aos vinte e nove de 
abril de mil novecentos e trinta e tres. 
D r . Pedro da Cunha, presidente. 

Terceira secç.ío 

EDITAL DE NOMEAÇÃO DE SECRETÁRIOS 

O Dr . José Thomaz da Cunha e Vascon-
cellos, presidente da mesa eleitoral da terceira 
secção da freguezia da Gloria: 

Faz saber que na forma do art. 18, § 3 o 

das Instruções para a realização da eleição 
para a Assembléa Constituinte (Código Elei
toral, art. 68, § 2 o ) , nomeou secretários da 
secção eleitoral da freguezia da Gloria, os 
Drs. Benjamin Andrade Figueira e Tancrc-
do Austregesilo da Cunha Vascãncellos, ad
vogados e ambos eleitores inscritos nesta Ca
pital . 

Rio de Janeiro, 29 de abril de 1933. — O 
presidente da mesa, José Thomaz da Cunha 
Vasconccllos. 

SANTO ANTÔNIO 

Pr ime i r a secção 

O D r . Raul d'Almeida Magalhães, pre
sidente da mesa receptora que funcionará á 
rua do Rezende n . 128: 

Faz público, na conformidade do disposto no 
art. 68, § 2° do Código Eleitoral, as nomea
ções do bacharel Alberto Alves Ribeiro e 
Edmundo Galvão da Silva para servirem co
mo secretários da referida mesa. 

Rio de Janeiro, 29 de abril de 1933. — 
Raul d'Aline ida Magalhães, presidente. 

Quarta secção 

O D r . Miguel Júlio Dantas Salles, presi
dente da secção eleitoral do distrito de Santo 
Antônio, á rua do Lavradio n. 84 (edifício 
do Instituto de Identificação), nomeou secre
tários da respectiva Mesa Receptora, os se
nhores Roberto Bruce e Egberto Carvalho de 
Oliveira, funcionários do Instituto Medico 
Legal. 

Rio de Janeiro, 29 de abril de 1933. — 
D r . Miguel Júlio Dantas Salles, presidente. 

AJUDA 

Terceira secção 

Cumprindo as determinações do § 3°, do 
art. 18, das Instruções para a realização da 
eleição para a Assembléa Nacional Consti
tuinte, publico no jornal oficial haver nomea
do D . Juracy Serpa Pyrrho e César Prevost 
Romero, para secretários da Mesa Receptora 
do distrito de Ajuda, com sede no edifício do 
Conselho Municipal, ala esquerda. 

Rio de Janeiro, 29 de abril de 1933. — 
D r . Octavio Carlos Pinto Guedes, presidente 
da mesa. 

Quinta secção 

O Dr . Joaquim Henrique Mafra de Laet, 
presidente da quinta secção eleitoral do dis
trito de Ajuda, á rua do Passeio 11. 98, pa
vimento superior (Instituto Nacional de M u 
sica) : 

Faz saber que nomeou secretários da mesa 
eleitoral, os serventuários da Justiça, Pedro 
Vara da Costa Souza e Luiz Santarém. 

Rio de Janeiro, 29' cie abril de 1933. — 
Joaquim Henrique Mafra, de 'Laet, presidente. 

Terceira Zona Eleitoral 
O doutor José Duarte Gonçalves da Rocha, 

juiz da Terceira Zona Eleitoral: 
Faz saber aos que o presente edital virem 

que, de acordo com as instruções que baixa
ram com o decreto n. 22.677, de 7 do mês 
corrente, foram divididos em' senões eleitorais 
os distritos de Lagoa, Copacabana e Gávea, e 
nomeados os presidentes é suplentes das Mesas 
Receptoras da próxima eleição da Assembléa 
Nacional Constituinte, e tendo essa nomeação 
sofrido alterações da parte do Egrégio T r i 
bunal Regional, assim como verificando-se, 
posteriormente, casos de escusa legitima, que 
motivaram substituições permitidas pelo pará
grafo 2°, art. 17 das citadas Instruções, ficam 
definitivamente constituídas as Mesas Recepto
ras pela seguinte fôrma. 

COPACABANA 

Primeira secção 

Delegacia Fiscal da Prefeitura (pavimento 
térreo) — Praça Serzedello Corrêa n. 23 

Presidente — D r . Mario Guimarães Fer-
nantes Pinheiro. 

1° suplente — D r . Virgílio Barbosa. 
2 o suplente — Dr . Bento de . Barros P i -

mentel. 

Segunda secção 

Escola Pública — Rua Copacabana n . 805 

Presidente — D r . Francisco Constant de 
Figueiredo. 

1° suplente — D r . José de Souza Lima 
Rocha. ' 

2° suplente — Dr . Francisco Barbosa de 
Rezende. 

Terceira secção 

Distrito da Superintendência da Serviço de 
Limpeza Pública — Rua Toneleros n. 260 
(sala da frente) 

Presidente — Dr, Adelmar Tavares. 
V suplente — D r . Cláudio Dubeux Colares 

Moreira. 
2° suplente — Coronel Jeremias Fróes N u 

nes. 
Quarta secção 

Delegacia Fiscal da Prefeitura — Praça Ser-
zedelo Corrêa n. 23 (pavimento superior) 

Presidente — D r . José de Barros Philadel-
pho de Azevedo. 

1° suplente — D r . Celso Vieira de Mello 
Pereira. 

2" suplente — Dr . Miguel Teixeira de Ol i 
veira . 

Quinta secção 

Agencia do Correio — Rua Barroso n. ÍÍS^ 

Presidente — Dr . Paulo Dias Martins. 
I o suplente — D r . Eduardo Duvivier. 
2° suplente — Dr . Eurides Bem Dias de 

Moura. 

Sexta secção 

Escola Pública — Rua Barão da Torre n. 90 

Presidente — Dr. Antônio Rodolpho Tos-
cano Espinpla. 

Io suplente — Dr . João Malet de Souza 
Aguiar. 

2 o suplente — Dr . Lectacio Jansen Ferreira. 

Sétima secção 

Agencia do Correio — Rua Viveiros de Cas-
rto n. 24 

Presidente — D r . Carlos Sussekind de 
Mendonça. 

I o suplente — D r . Antônio Carlos Lafayet-
te de Andrade. 

2° suplente — D r . Armando Leite No
gueira. 

.Oitava secção 

Escola Pública — Avenida Atlântica n. 450 

Presidente — D r . Raul de Camargo. 
1° suplente — D r . Fernando de Faria Jú

nior . 
2° suplente — D r . Gil Augusto Siqueira. 

Nona secção 

Posto da Limpeza Pública (sala dos fundos) 
— Rua Toneleros n. 260 

Presidente — Dr. Júlio de Oliveira So
brinho. 
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I o suplente — Dr . ,Rau l Leitão da Cunha. 
2° suplente — Dr . Gustavo Barroso. 

LAGOA 

Primeira secção 

Escola Pública — Rua da Matriz n. 27 (pa
vimento térreo") 

Presidente — D r . Gabriel Loureiro Ber-
nardes. 

I o suplente — D r . Isidoro José Ribeiro 
Campos. 

2 o suplente — D r . Pedro Sá. 

Segunda secção 

Escola Pública — Rua da Matriz n. 67 (pa
vimento superior) 

Presidente — Dr . Aprigio Carlos de Amo-
rim Garcia. 

I o suplente — D r . Tude Neiva de Lima 
Rocha. 

2° suplente — D r . Léo da Affonseca. 

Terceira secção 

Departamento de Estatística — Praia Ver
melha 

Presidente — Dr . Elmano Gomes Cardim. 
I o suplente •— Dr . Iberê Bernardes. 
2° suplente — Dr . Fernando Leite Ribeiro. 

Quarta secção 

Escola Pública — Rua General Severiano 
n. 152 (sala da frente) 

Ç^gresidente — D r . Sady Cardoso de Gus
mão. 

I o suplente — D r . Anisio Esponila Teixeira. 
2° suplente — D r . Clovis Dunshee de 

Abranches. 

Quinta secção 

Escola Pública — Rua Arnaldo Quintéla nú
mero 63 

Presidente — D r . Álvaro Mariz e Barros 
de Vasconcellos. 

I o suplente — Dr . Mario Bulhões Pedreira. 
2 o suplente — Professor Álvaro Alberto da 

Motta e Silva. 

Sexta secção 

Instituto Benjamin Constant — Avenida Pas-
teur n. 350 

Presidente — Dr . Plácido de Sá Carvalho. 
1° suplente — Dr . Fernando de Carvalho. 
2° suplente — Dr . Paulino Barcelos. 

Sétima secção 

Posto de Superintendência da Limpeza Pública 
— Rua General Polldoro n. 68 

Presidente — Dr . Francisco Solano Car
neiro da Cunha. 

I o suplente — Dr . José dos Santos Leal. 
2° suplente —• D r . Álvaro de Souza Macedo.. 

Oitava secção 

Escola Pública — Rua General Severiano nú
mero 152 (sala dos fundos) 

Presidente — D r . Alfredo Loureiro Ber
nardes. 

I o suplente •— D r . Alcides Bezerra Caval
canti. 

2° suplente — D r . Renato Pacheco Chaves 
da Costa. 

GÁVEA 

Primeira secção 

Escola " Vieira Souto" — Praça Santos Du-
mont n . 96 (sala á direita) 

Presidente — D r . Nilo Carneiro Leão de 
Vasconcellos. 

1° suplente —• Professor Carlos Sussekind. 
2° suplente — Professor Evandro Santos. 

Segunda secção 

Escola " Vieira Souto" — Praça Santos Du-
mont (ala esquerda) 

Presidente — Comandante Antônio Leal 
Magalhães Macedo. 

I o suplente — D r . Asdrovaldo Junqueira 
Ayres. 

2° suplente — D r . Heitor Lima. 

Terceira secção 

Delegacia Fiscal da Prefeitura — Rua Jardim 
Botânico n. 175 

Presidente — D r . Sylvió Martins Teixeira. 
I o suplente — D r . Francisco Jardim. 
2° suplente — Professor Edgardo de Castro 

Rabello. 

Quarta secção 

Escola Pública — R u a Marquez de São V i 
cente n . 238 

Presidente — D r . Luiz Lyra. 
I o suplente — D r . Edgar de Oliveira Lima. 
2° suplente — D r . João José de Morais. 

Quinta secção 

Jardim Botânico—(Pavilhão de Entrada, ala 
esquerda) — Rua Jardim Botânico n. 572 

Professor Hahnemann Gui-

D r . Henrique Waldemar de 

D r . Álvaro Cumplido de 

Presidente • 
marães. 

1° suplente 
Brito Cunha. 

2° suplente 
SanfAnna. 

E, para constar, mandou passar o presente 
edital, que será publicado no Boletim Eleitoral 
e afixado na sede do Juizo Eleitoral. Dado e 
passado na cidade do Rio de Janeiro, em 29 de 
abril de 1933. E eu, Francisco Assis Mello, 
escrevente autorizado, o subscrevo. — José 
Duarte Gonçalves da Rocha. 

RETIFICAÇÃO 

O doutor José Duarte Gonçalves da Rocha, 
juiz da Terceira Zona Eleitoral: 

Faz saber aos que o presente edital virem, 
que, de acordo com o art. 5o, § 4" das Ins
truções que baixaram com o decreto número 
22.627, requereram contra a omissão e erro 
de seus nomes os eleitores abaixo, fazendo-se 
a devida retificação: 

João E . Peixoto Fortuna — 7" secção do 
distrito de Lagoa, e não João Evangelista 
Peixoto Fortunato. 

Fernando de Medeiros votará na 2* secção 
de Copacabana á rua Copacabana n. 805. 

Abelardo B . Bueno do Prado votará na 2" 
secção de Copacabana, á rua Copacabana nú
mero 805. ! 

Abelardo Marinho de Albuquerque Andrade 
e não Abelardo Marinho de Albuquerque, vo
tará na 4* secção de Copacabana. 

Maria Antonieta da Cunha Penna votará á 
rua Arnaldo Quintela n. 63, 5" secção de 
Lagoa. 

Emilia Cavalcanti de Albuquerque é a elei
tora que vota á rua Marquês de São Vicente 
n. 238, quarta secção da Gávea, e não Emilio 
Cavalcanti de Albuquerque, como foi publi
cado . 

Thomaz José Gusmão Júnior, votará á rua 
Copacabana n. 805, 2* secção de Copacabana. 

E para constar, mandou passar o presente, 
que será publicado e afixado na forma da lei. 
Dada e passado nesta cidade do Rio de Ja
neiro, em 29 de abril de 1933. Eu, Francisco 
de Assis Melo, escrevente autorizado, o subs
crevo. —• José Duarte Gonçalves da Rocha. 

RETIFICAÇÃO 

Na lista dos eleitores da 3* secção eleitoral 
do distrito municipal de Gávea, publicada no 
Boletim Eleitoral n . 90, de 27 do corrente 
mês, houve omissão do nome de Zaira Pe-
gliaro. 

RETIFICAÇÃO 

No Boletim Eleitoral n . 90, de 27 do cor
rente mês, á pagina n. 1.685, 2" coluna, 
houve omissão do titulo relativo á I a secção 
eleitoral do distrito municipal de Gávea, Es
cola Vieira Souto, praça Santos Dumont, 
assim a relação dos eleitores do distrito e se
cção referidos abre com o nome Amador de 
Camargo Simões, e não como foi publicado. 

COPACABANA 

Primeira secção 

O doutor Mario Guimarães Fernandes P i 
nheiro, presidente da Mesa Receptora da pri
meira secção de Copacabana, nesta cidade, 
etc. : 

Faz saber a quem interessar possa que, nesta 
data, no uso da atribuição conferida pelo ar
tigo 68, § 2 o, do decreto n. 21.076, de 24 de 
fevereiro de 1932, nomeou secretários da re
ferida mesa, os eleitores Ruy Machado de 
Brito e Alfredo Alves da Silva, ambos escre
ventes do Cartório do Segundo Oficio do 
Juizo dos Feitos da Fazenda Municipal. 

Rio de Janeiro, 29 de abril de 1933. — 
D r . Mario Guimarães Fernandes Pinheiro, 
presidente. 

Segunda secção 

O doutor Francisco Constant de Figueiredo, 
presidente da segunda secção eleitoral de Co
pacabana, na eleição de 3 de maio próximo: 

Faz saber aos que o presente virem que, na 
forma da lei, nomeou para secretários da 
Mesa Receptora, que presidirá, os cidadãos 
Álvaro Sarmento do Valle e Annibal Frede
rico de Souza. E para constar, mandou passar 
o presente, que será publicado no Boletkii 
Eleitoral e afixado. 

Rio de Janeiro, 28 de abril de 1933. — 
Dr . Francisco Constant de Figueiredo, pre
sidente. 

Quarta secção 

José Philadelpho de Barros e Azevedo, pre
sidente da quarta secção eleitoral de Copa
cabana : 

Faz, pelo presente, público que, nos termos 
do art. 18 do decreto n. 22.627, de 7 do 
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corrente mês, nomeou secretários da referida 
mesa, os eleitores Adalberto dos Reis Castro 
e Aurdlio Carrilho, fundionjarios forenses. 
Dado e passado nesta cidade do Rio de Ja
neiro, aos 28 de abril de 1933. — José Phila-
delpho de Barros c Azevedo, presidente da 
mesa. 

Sétima secção 

O doutor Carlos Süssekind de Mendonça, 
presidente da Mesa Receptora da sétima se
cção de Copacabana, que funcionará na Agen
cia dos Correios da rua Ministro Viveiros de 
Castro, esquina da rua Goulart: 

Faz público, por esse meio, para conheci
mento dos interessados, que, na conformidade 
do art. 18 das Instruções baixadas com o de
creto n. 22.627, de 7 de abril do corrente 
ano, nomeou secretários da mesma mesa, os 
Srs. Lupercio Garcia, escrevente juramenta
do da Primeira Vara de Órfãos (Cartório do 
2° Oficio) e Rubens de Azambuja Neves, es
crevente juramentado da Sétima Pretória Cí
vel (Cartório Lino da Fonseca). 

Rio de Janeiro, 29 de abril de 1933. — 
Carlos Süssekind de Mendonça, presidente da 
Mesa Receptora da sétima secção de Copa
cabana. 

Oitava secção 

O doutor Raul Camargo, presidente da Mesa 
Receptora da oita secção eleitoral do distrito 
de Copacabana, Distrito Federal, etc. : 

Faz saber a quantos o presente edital virem, 
ou dele conhecimento tiverem, que nomeou 
para secretários da dita secção, os escreven
tes juramentados Antônio Alves Ferreira F i 
lho e Accacio Pereira Barretto, e para seus 
substitutos eventuais, os senhores Nestor Fer
reira Baptista e Boacyr de Andrade Lima, 
tudo de acordo com o art. 18, § 3 o do decreto 
n . 22.627, de 7 de abril do corrente ano. E 
para que chegue ao conhecimento de todos, 
mandou passar o presente, que será publicado 
na forma da lei. Eu, Antônio Alves Ferreira 
Filho, secretario, o escrevi. 

Rio de Janeiro, 29 de abril de 1933. — 
Dr . Raul Camargo. 

Nona secção 
3 ;>T • « • i " 

O doutor Júlio de Oliveira Sobrinho, se
gundo curador das Massas Falidas, presidente 
da Mesa Receptora da nona secção do distrito 
de Copacabana, usando das atribuições que 
lhe são conferidas pelos arts. 65 e 68 do Có
digo Eleitoral, e arts. 18 e 19, letra a, das 
Instruções que baixaram com o decreto nú
mero 22.627, de 7 de abril corrente, resolve 
nomear secretários da aludida Mesa Recep
tora, o D r . Raymundo Amora Maciel, escri
turado do Tribunal de Contas, e Waldemar 
Muta Campello, escrevente juramentado da 
Segunda Vara Civel. 

CapitâJ Federal, 28 de abril de 1933. — 
Dr . Júlio de Oliveira Sobrinho, 2° curador 
das Massas Falidas e presidente da Mesa Re
ceptora da nona secção de Copacabana. 

LAGOA 

Primeira secção 

O doutor Gabriel Loureiro Bernardes, pre
sidente da Mesa Receptora da primeira secção 
do distrito de Lagoa: 

Faz saber aos que o presente edital virem, 
que nomeou secretários da mesma mesa, os 

cidadãos Hilton Madureira e Raul Tavares 
de Araújo. E , para constar, mandou passar 
o presente, que será publicado no Boletim 
Eleitoral e afixado no local da secção. 

Rio de Janeiro, 26 de abril de 1933. — 
D r . Gabriel Loureiro Bernardes, presidente. 

Segunda secção 

O doutor Aprigio Carlos de Amorim Gar
cia, juiz federal substituto da Primeira Vara 
e presidente da mesa eleitoral da segunda se
cção da Lagoa: 

Faz saber que, nos termos da lei eleitoral 
vigente, nomeou os Srs. Octavio Geraldo 
Vieira e Alberto Lourenço da Silva, para 
servirem de secretários desta mesa, que fun
cionará na rua da Matriz n. 67, pavimento 
superior, perante a qual se fará a eleição no 
dia 3 de maio próximo, ás 7 horas, para a 
Assembléa Constituinte. Dado e passado nesta 
cidade do Rio de Janeiro, aos 29 de abril de 
1933. — O presidente, Aprigio Carlos de 
Amorim Garcia. 

Quinta secção 

O doutor Álvaro Mariz de Barros e Vas
concellos, presidente da Mesa Receptora da 
quinta secção do distrito de Lagoa, na eleição 
de 3 de maio próximo: 

Faz saber aos que o presente edital virem, 
que nomeou secretários da mesma mesa, os 
cidadãos Uyaçaba Miranda e José Paiva. E 
para constar, mandou passar o presente, que 
será publicado no Boletim Eleitoral e afi
xado. 

Rio de Janeiro, 28 de abril de 1933. — 
D r . Álvaro Mariz de Barros e Vasconcellos, 
presidente da quinta secção, Lagoa. 

GÁVEA 

Primeira secção 

De acordo com o § 3° do art. 18 e art. 19 
do decreto n. 22.627, de 7 de abril de 1933, 
nomeei para secretários da mesa eleitoral da 
3* zona, a constituir-se no edifício da escola 
pública da praça Santos Dumont n. 96, os 
Srs. capitão-tenente Alberto Leoncio Mar
tins e Silvio de Lima Vianna, secretario da 
Escola de Marinha Mercante. 

Rio de Janeiro, 30 de abril de 1933. — 
Antônio Leal de Magalhães Macedo, presi
dente da mesa eleitoral. 

SEGUNDA CIRCUNSCRIÇAO 

Quarta Zona Eleitoral 
RETIFICAÇÃO 

Boletim Eleitoral n. 90, de 27 do corrente 
mês, pagina 1.713, 3" coluna "in-f ine": são 
do distrito municipal de Rio Comprido as 
secções que figuram dai por deante, retifi
cada, assim, a omissão. 

RETIFICAÇÃO 

Boletim Eleitoral n . 90, de 27 do corrente 
mês, pagina 1.691 usque 1.693 — distrito mu
nicipal de Sant'Ana — por engano de pagi-
nação as relações que figuram abaixo das 2" 
e 3* secções eleitorais desse distrito, foram 
trocadas, assim pertencem á 2* secção as que 
estão relacionadas na 3*, e á 3* as que estão 
relacionadas na 2* 

RETIFICAÇÃO 

O Dr . Frederico Süssekind, juiz de direito 
da Quarta Zona Eleitoral do Distrito Federal: 

Faz saber aos que o presente edital virem 
ou dele tiverem conhecimento que nomeou o 
D r . Assuero Espinheira para o cargo de se
gundo suplente da terceira secção do Distrito 
Municipal do Espirito Santo, em substituição 
do D r . Heitor Pedro de Faria, a quem con
cedeu dispensa por motivo legal. 

Dado e passado nesta cidade do Rio de Ja
neiro, aos 29 de abril de 1933. Eu, Ivane Eva-
risto de Oliveira, escrivão, interino, o dactilo-
graíei . — Frederico Süssekind, presidente. 

SANT'ANA 

Sétima secção 

Faço saber que nomeei secretários desta se
cção eleitoral os cidadãos Luiz Magalhães V i l -
felba Alvim e Ângelo Martins, e os convido a 
comparecerem no dia 3 de inaio próximo, ás 
7 horas da manhã, á rua Frei Caneca n. 112, 
Almoxarifado de Águas e Obras Públicas, 
onde funciona a mesa. 

Rio de Janeiro, 28 de abril de 1933. — 
Optato N. Eustachio Carujurú, presidente. 

GAMBOA 

Segunda secção 

O Dr . Oscar Francisco de Freitas, juiz em 
exercício na Primeira Pretória Criminal, e 
presidente da Mesa Receptora da segunda se
cção do Distrito Municipal da Gamboa,. Quar
ta Zona Eleitoral: 

Faz saber aos que o presente virem quÇ" 
usEiido das atribuições que lhe são confeíidas' 
pelo art. 68, das Instruções que baixaram com 
o decreto n. 22.627, de 7 de abril corrente, 
nomeou secretários da referida Mesa Recepto
ra os eleitores D r . Georgenor Acylino de 
Lima e Torres e José Herminio. 

Dado e passado nesta cidade do Rio de Ja
neiro, aos 29 de abril de 1933. — Oscar Fran
cisco de Freitas, presidente. 

ESPIRITO SANTO 

Segunda secção 

O bacharel José Pereira Lira, advogado, 
presidente da Mesa Receptora acima indicada, 
por nomeação do Exmo. Sr. Dr. juiz da 
Quarta Zona Eleitoral, Dr . Frederico Süsse
kind, mesa convocada a comparecer ás 7 ho
ra j do dia e no local acima indicados: 

Usando das atribuições que lhe confere o 
art. 18 das Instruções aprovadas pelo decreto 
n. 22.627, de 7 de abril de 1933, nomeia se
cretários da dita Mesa Rcceptors, o bacharel 
Manoel Inácio Cavalcanti de Albuquerque, ad • 
vogado, e Abel de Souza Baeta, ti anviario, aos 
quais nesta data, é dado conhecimento da pre
sente nomeação, bem como ao Exmo. Sr. pre
sidente do Tribunal Regional c juiz eleitoral 
da Quarta Zona, depois de entregue uma cópia 
ao jornal oficial e afixada outra á frente da-
sédc da referida Mesa Receptoia. 

Rio de Janeiro, Distrito Federal, em 29 de 
abril de 1933. — O presidente du mesa, José 
Pereira Lira. 

Quarta secção 

O Dr . Maurício João Barbalho Uchôa Ca
valcanti, designado pelo Sr. Dr . juiz eleitoral 
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Frederico Süssekind, de acordo cora o art. 3° 
do decreto n. 22.627, de 7 de abril do corren
te ano, presidente da 4 a secção eleitoral do 
Espirito Santo, que funcionará á rua Miguel 
de Frias n. 46, edifício da Escola Pública: 

Faz saber aos que o presente edital virem, 
que designou para seus secretários os eleitores 
Manoel Ferreira Guimarães e Celso Gonçal
ves, para servirem na dita secção. 

• Rio de Janeiro, 29 de abril de 1933. — D r . 
Maurício João Barbalho Uchôa Cavalcanti, 
presidente. 

RIO COMPRIDO 

Segunda secção 

O Dr . Mario de Berredo Leal, presidente 
da 2 a secção eleitoral da Quarta Zona, do 
Distrito Federal: 

Faço saber aos que o presente edital de no
meação virem ou possa interessar, que em obe
diência ao disposto no art. 68 do Código Elei
toral, foram por mim nomeados secretários da 
mesa eleitoral da 2 a secção da Quarta Zona 
do Distrito Federal, os cidadãos Amilcar da 
Costa Rubim e Raul Pereir.i Passos, ambos 
funcionários da Justiça Militar, qualificados e 
inscritos como eleitores, para servirem na elei
ção para deputados á Assembléa Constituinte, 
marcada para o dia 3 de maio do corrente ano, 
nos termos do art. 3° do oecrito n. 21.402, 

.. de 14 de maio de 1932. E , para os efeitos le-
cais lavrei e expedi o presente edital que. será 
afixado no edifício da Escola Pública, á rua 
Itapirú n. 187, onde funcionará a respectiva 
mesa. 

Dado e passado no Distrito Federal, aos vin
te e nove dias do mês de abril dq ano de mil 

"v-jiQvecentos e trinta e tres. — Mario de Ber-
Leal, presidente. 

Quinta Zona Eleitoral 
RETIFICAÇÃO 

O D r . João Severiano Carneiro da Cunha, 
j uiz da quinta zona eleitoral: 

Faz saber aos que o presente edital virem, 
que tendo apresentado excusa legal os doutores 
Tostis Malta, Jorge Severiano Ribeiro, no
meados, respectivamente, 1° suplente e presi
dente de mesas receptoras de votos no pró
ximo pleito de 3 de maio vindouro, á Assem
bléa Nacional Constituinte, nomeou para subs
titui-los. os seguintes cidadãos: D r . Jayme 
da Cruz Guimarães, 2° suplente da primeira 
secção de São'Cristóvão — Internato do Co
légio Pedro II (ala direita); D r . Heraclito 
Graça Lobato de Vasconcellos, presidente da 
quinta secção — Campo de São Cristóvão — 
Escola Gonçalves Dias. E para constar, 
mandou passar o presente, que será afixado 
na sede do Juizo Eleitoral e publicado na 
forma da lei. Dado e passado nesta cidade do 
Rio de Janeiro, aos 29 de abril de 1933. E 
eu, Cicero Jardim, escrevente autorizado, o 
datilografei e assino. — -Cicero Jardim, es
crevente. — D r . João Severiano Carneiro da 
Cunha. 

EJNGENHO V E L H O 

Sexta secção 

O D r . Mario Pereira de Lucena, presidente 
da Mesa Receptora da sexta secção do distrito 
municipal do Engenho Velho, quinta zona elei
toral : 

Faz saber aos que o presente virem, que 
usando das atribuições que lhe são conferidas 

pelo art. 68 das Instruções que baixaram com 
o decreto n . 22.627, de 7 de abril corrente, 
nomeou secretários da referida Mesa Recep
tora, os eleitores: D r . Joaquim Didier Filho 
e comandante Antônio Guimarães. Dado e 
passado nesta cidade do Rio de Janeiro, aos 
29 de abril de 1933. — Mario Pereira de Lu
cena, presidente. 

Sétima secção 

EDITAL DE NOMEAÇÃO DJJ SECRETÁRIOS 

Anisio Spinola Teixeira, presidente da Mesa 
Receptora da sétima secção do Engenho Ve
lho, nesta cidade 

Faz saber a quem interessar possa que, 
nesta data, no uso da atribuição conferida pelo 
art. 68, § 2°, do decreto n . 21.076, de 24 de 
fevereiro de 1932, nomeou secretários da re
ferida mesa, os eleitores D r . Octacilio A u 
gusto da Silva, secretario geral da Diretoria 
Geral de Instrução Pública e o diretor da 
Escola Pedro Mattos, assistente técnico, em 
comissão, da mesma diretoria. 

Rio de Janeiro, 29 de abril de 1933. — 
Anisio Spinola Teixeira, presidente da mesa. 

Sétima secção 

O bacharel Francisco d'Ávila Pires de Car
valho e Albuquerque, 3 o promotor adjunto e 
presidente da mesa eleitoral da sétima secção 
do Engenho Velho: 

Faz saber a quem interessar possa, que na 
forma da lei, nomeou os Srs. Hotylis Nunes 
e Waldemar Motta", para servirem como se
cretários da mesa e os convoca para a elei
ção da Assembléa Constituinte, á realizar-se 
no dia 3 de maio próximo, ás 7 horas da ma
nhã, do edifício da Escola Wenceslau Braz, 
á rua Gensral Canabarro n . 338 (ala es
querda) . 

Rio de Janeiro, 29.de abril de 1933. — 
D r . Francisco d'Ávila Pires de Carvalho e 
Albuquerque, presidente. 

SAO CRISTÓVÃO 

Segunda secção 

O doutor Ranulpho Bocayuva Cunha, pre
sidente da mesa eleitoral do Distrito Fe
deral : 

Faço saber aos que o presente edital de 
nomeação virem, ou possa interessar, que em 
obediência ao disposto no art. 68 do Código 
Eleitoral, foram por mim nomeados secretá
rios da mesa eleitoral do Distrito Federal (2* 
secção de São Cristóvão), os cidadãos Eugê
nio Carvalho do Nascimento, advogado de 
oficio da Justiça Militar, e Creso Braga, agrí-
mensor e funcionário público, ambos qualifi
cados e inscritos como eleitores, para servirem 
na eleição para deputados á Assembléa Cons
tituinte marcada para o dia 3 de maio do cor
rente ano, nos termos do art. 3° do decreto 
n. 21.402, de 14 de maio de 1932. E para os 
efeitos legais, lavrei e expedi o presente edi
tal, que será publicado no Boletim Eleitoral 
e afixado no edifício do Internato do Colégio 
Pedro II onde funcionará a respectiva mesa. 
Dado e passado no Distrito Federal, aos vinte 
e nove de abril de mil novecentos e trinta e 
tres. — D r . Ranulpho Bocayuva Cunha, pre
sidente. 

Quarta secção 

Q doutor Olympio Carvalho de Araújo e 
Silva, presidente da Mesa Receptora da 

quarta secção, que funcionará á avenida Pe
dro Ivo n. 2S2, desde 7 horas do dia 3 de 
maio vindouro: 

Faz público que, usando da atribuição que 
•lhe conferem os arts. 18 e 19, alinea a, das 
Instruções aprovadas pelo decreto n. 22.627, 
de 7 do corrente mês, nomeou secretários da 
referida mesa, os Srs. Amadeu de Oliveira 
Campos e Durval Figueiredo, escreventes dos 
cartórios do 2° Oficio da Segunda Vara de 
Órfãos e do Tabelião do 10° Oficio, respec
tivamente. 

Rio de Janeiro, 29 de abril de 1933. — 
D r . Olympio Carvalho de Araújo e Silva, 
presidente. 

TIJUCA 

Primeira secção 

O D r . Luiz de Moraes Jardim, juiz de di
reito, interino, da Segunda Vara Criminal e 
presidente da Mesa Receptora da quinta zona, 
secção da>rua Barão de Pilar n. 36, ala di
reita : 

Comunica aos que o presente virem, ou dele 
conhecimento tiverem, que, nesta data, no
meei secretários da Mesa Receptora da quinta 
zona, secção da rua Barão do Pilar n. 36, ala 
direita, da qual sou presidente, os Srs. Oswaldo 
Iorio e Christodolino Mattos, de acordo com 
o art. 18, §§ 2" e 3 o do decreto n. 22.627, de 
7 de abril de 1933. — D r . Luiz de Moraes 
Jardim, presidente. 

Segunda secção 

O doutor Jacintho da Veiga, juiz primeiro 
suplente da Quarta Pretória Criminal, etc. : 

Faz saber a Exma .Sra D . Stella Ribeiro 
Alvarenga Netto e D r . Álvaro Esteves, que 
foram nomeados secretários da segunda se
cção eleitoral da quinta zona, Tijuca, e aos 
Srs. D r . Alfredo Barcellos Borges e José 
Alves Conceição, que foram nomeados su
plentes de secretários da referida "secção. 
Devem pois, comparecer no dia 3 de maio 
próximo vindouro, á referida secção que vai 
funcionar na escola pública á rua Enes de 
Souza n. 36, ás 7 horas da manhã, para a 
organização da mesa. 

Rio de Janeiro, 29 de abril de 1933. — 
D r . Bernardo Jacintho da Veiga, presidente. 

Terceira secção 

Antônio Augusto Guimarães, auditor da 
Policia Militar e presidente da Mesa Recep
tora da terceira secção eleitoral da quinta 
zona: 

Faz saber a quem interessar possa que, 
usando das atribuições conferidas pelo artigo 
68, § 2° do Código Eleitoral, nomeou 'secre
tários da referida Mesa Receptora, que fu i -
cionará no edifício n. 47 da rua Marquês de 
Valença — Escola Pública — o tenente Eu-
clydes Rodrigues Coura, escrivão da Audito
ria da Policia Militar e o eleitor Antônio de 
Andrade Moura, os quais ficam notificados a 
comparecer no próximo dia 3 de maio, ás . 7 
horas, no edifício supra declarado, afim de 
se proceder as eleições dos representantes á 
Assembléa Nacional Constituinte, designados 
para esse dia. 

Auditoria da Policia Militar do Distrito Fe
deral, em 29 de abri! de 1933. — Antônio 
Augusto Gui-marães, presidente. 

Quarta secção 

O D r . Fernando Magalhães, presidente da 
mesa eleitoral á rua Pereira de Siqueira nú-
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mero 43, nesta Capital, usando da faculdade 
que lhe conferem os arts. 65 e 68 do Código 
Eleitoral c 18 das Instruções que baixaram 
com o decreto n. 22.627, de 7 de abril do cor
rente, resolve nomear secretários da referida 
mesa eleitoral: Drs. João Maurício Muniz de 
Aragão e Roberto Monteiro da Fonseca. 

Dado e passado nesta capital, aos 29 de abril 
de 1933. — D r . Fernando Magalhães, presi
dente. 

M E Y E R 

Segunda secção 

Na qualidade' de presidente ch 2 1 Mesa Re
ceptora de votos, instalada na Escola São 
Paulo, á rua Aristides Caire n. 65 (2° secção 
ek-itoral do Meyer), nomeei para secretários 
da referida mesa as professoras D D . Joanna 
Vóra de Carvalho Rego e Zilda Raynsford 
de Rezende. — José Getulio de Andrade. 

Sexta Zona Eleitoral 

ANDARAÍ 

Sétima secção 

O Dr . Antônio Bernardino dos Santos 
Netto, juiz de direito, interino, da Vara dos 
Registros Públicos e presidente da Mesa Re
ceptora da sétima secção eleitora! do Andaraí, 
da Sexta Zona, no Instituto João Alfredo, á 
a\euida Vinte e Oito de Setembro: 

Faz saber aos que o presente edital virem 
ou dele noticia tiverem, que, nesta data, no
meou secretários da Mesa Receptora da Sexta 
Zona, sétima secção, á avenida Vinte e Oito 
de Setembro, no Instituto João Alfredo, os 
senhores Ernani da Fonseca Santos e Newton 
Burlamaqui de Carvalho, de acordo com o ar
tigo 18, parágrafos 2 o e 3° do decreto nú
mero 22.627, de 7 de abril de 1933. 

Rio de Janeiro, vinte e nove de abril de mil 
novecentos e trinta e tres. — O presidente, 
Antônio Bernardino dos Santos Netto. 

Décima secção 

O Dr . Benjamin Pinto de Vasconcellos, 
presidente da Mesa Receptora da décima se
cção eleitoral do distrito de AnJaraí, do Dis
trito Federal, etc.: 

Faz saber a quantos o presente edital virem 
ou dele conhecimento tiverem que, nomeou 
para secretários da dita secção, os senhores 
Elysio Santos Farinha e Joãn Franco de O l i 
veira, do comércio e oficial de justiça do Juizo 
de Acidentes no Trabalho, respectivamente, e 
secretários avulsos os senhores Juüo Aniceto 
da Silva e Nelson Tavares, de acordo com o 
art. 18, parágrafo terceiro do decreto número 
22.627, de 7 de abril do corrente ano. E , para 
que chegue ao conhecimento de todos os inte
ressados, mandou passar o presente, que será 
publicado na fôrma da lei. 

Rio, 29 de abril de 1933. Eu, Elysio Santos 
Farinha, secretario, o escrevi. — Benjamin 
Pinto de Vasconcellos. 

Décima primeira secção 

O Dr . Júlio Adolpho Fontoura Guedes F i 
lho, presidente da Mesa Receptora da 11° se
cção eleitoral do Andarai: 

Faz saber a quem interessar pessa que, nes
ta data, usando da atribuição que lhe confere 
o artigo 68 do parágrafo 2° do decreto nú
mero 21.076, de 24 de fevereiro de 1932, no
meou secretários da referida mesa, os eleito
res Adriano de -Mattos Moreira e Luiz Fe-
lippe Machado. 

Rio de Janeiro, 29 de abril de 1933. — 
Jv.lio Adolpho Fontoura Guedes Filho, presi
dente da Mesa Receptora, da I P secção do 
Andarai. 

Oitava secção 

O bacharel Emílio Augusto Tavares de M a 
cedo, presidente da Mesa Receptora da oitava 
sec ção do Meyer : 

Faz saber a quem interessar possa que no
meou para servirem como s-íus secretários no 
próximo pleito do dia 3 de maio, os senhores 
Josc Maria Gama Malcher e Carlos Lopes da 
Silva. 

Dado e passado nesta Capital Federal, aos 
29 de abril de mil novecentos e trinta e tres. 
— Emílio Augusto Tavares de Macedo, pre
sidente. 

Dejyma secção 

O bacharel José Basilio da Gama, presidente 
ria Mesa Receptora da 10* secção do Meyer: 

Faz saber a quem interessar possa, que no
meou para servirem como seus secretários no 
pleito do próximo dia 3 de maio, os doutores 
Joaquim do Amaral Castellões Júnior e Ilde-
fenso Nunes Machado. 

Rio de Janeiro, 29 de abril dc 1933. — José 
Basilio da Gama, .^residente. 

1RAJA' 

Primeira secção 

EDITAL DE NOMEAÇÃO W5 SECRETÁRIOS 

O Dr . Dario Terra Borges da Costa, pre
sidente da primeira secção eleitoral de I ra já : 

Faz saber aos que o presente virem, que 
foram nomeados para secretários da mesma 
secção, os Srs. Francisco Barreto Ribeiro de 
Almeida e Antônio Gonçalves Pereira da Sil
va. E para conhecimento dos interessados, 
passei o presente, para ser publicado na forma 
da lei. 

Rio de Janeiro, 29 de abril de 1933. — • 
D r . Dario Terra Borges da Costa, presi
dente . 

PENHA 

Terceira secção 

Comunico aos eleitores e demais interes
sados que, nesta data, resolvi nomear 1° e 2° 

secretários, respectivamente, da mesa eleitoral 
acima, que irá funcionar na estrada Vicente 
de Carvalho — Linha Circular da Penha, na 
escola pública, os Srs. Acacio Barreto, es
crevente do Juizo de Direito de Acidentes no 
Trabalho e Carlos Hollinger Guimarães, fun
cionário municipal. 

Rio de Janeiro, 29 de abril de 1933. — 
Florencio Aguiar de Mattos, presidente. 

INHAÚMA 

Quarta secção 

ELEIÇÃO PARA A ASSEMBLÉA NACIONAL 

'O bacharel Bellarmino Alvim da Gama e 
Souza, presidente da Mesa Receptora de vo
tos da quarta secção eleitoral do distrito de 
Inhaúma: 

Faz saber a quem interessar possa, que no
meou secretários da dita Mesa Receptora de 
votos, na eleição para a Assembléa Consti
tuinte, a realizar-se no dia 3 de maio pró
ximo futuro, os eleitores, Raul Buarque de 
Gusmão e Joaquim Vianna, convocando-os 
para, no dia designado, ás 7 horas, compare
cer á aludida secção eleitoral que funcionará 
no prédio n. 164 da rua Goiaz (ala direita), 
afim de constituir-se a referida mesa. 

Distrito Federal, 29 de abril de 1933. — 
Bellarmino Alvim da Gama e Souza, presi
dente . 

Oitava Zona Eleitoral 
JACARETAGUA' 

Quarta secção 

O D r . Ernesto Stampa Berg, presidente da 
Mesa Receptora da terceira secção de Madu
rara, do Distrito Federal, etc.: 

Faz saber a quem interessar possa que, nesta 
data, no uso da atribuição conferida pelo ar
tigo 68, parágrafo 2", do decreto n. 21.076, 
de 24 de fevereiro de 1932, nomeou secretários 
da referida mesa os eleitores Waldemiro M i 
randa e Vicente de Paula Reis. 

Rio de Janeiro, 26 de abril de 1933. — Er
nesto Stampa Berg, presidente da mesa. 

Sétima secção 

O D r . Antônio Mendes de Oliveira Castro, 
presidente da 7 secção eleitora!, do distrito de 
M?dureira: 

Faz publico que, usando da atribuição con
tida no art. 18, cap. 2° do decreto n. 22.627, 
dc 7 de abril deste ano, nomeou para secretá
rios da mesa eleitoral a seu cargo, os escrivães 
da Segunda Vara de Órfãos, Guilherme de 
Souza Barbosa e Ary Koerner Lacombe. 

Rio de Janeiro, 28 de abril de 1933. — An-
trnio Mendes de Oliveira Castro, presidente. 

TERCEIRA CIRCUNSCRIÇÃO 

Sétima Zona Eleitoral 
PIEDADE 

Oitava secção 

De acordo com o art. 68, § 2° do Ccjdigo 
Eleitoral, comunico que fiz a nomeação dos 
Drs. Armando Martins de Freitas e Theo-
doro Arthon para secretários da Mesa Re
ceptora da oitava secção da sétima zona elei
toral . 

Rio de Janeiro, 29 de abril de 1933. — 
Olavo Canavarro Pereira, presidente. 

O bacharel Octavio Pimentel do Monte 
presidente da Mesa Receptora da 4" secção, 8J • 
Oitava Zona Eleitoral: 

Faz saber aos interessados que, na confor
midade do art. 68 do Código Eleitoral no
meou secretários da supra referida secção que 
funcionará á rua Cândido Benicio n. 235, os 
S i s . Edgard Epaminonda^ Dias Cardoso e 
Francisco Marcondes Rodrigues, do que, para 
constar lavrei o presente edital, que vai por 
mini assinado. — Octavio Pimentel do Monte, 
presidente. 

MADUREIRA 

Terceira secção 

EDITAL DE NOMEAÇÃO Dr, U M SECRETARIO 

Confere com o O r i g i n a l 
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Nona Zona Eleitoral 
Distritos municipais de Realengo, Campo 

Grande, Santa Cruz e Guaratiba 

Juiz — Dr. Francisco Cavalcanti Pontes 
de Miranda 

RETIFICAÇÕES 

R E A L E N G O 

Presidente da Mesa Receptora da 2 a secção 
de Realengo — Dr . Joaquim Soares d'Ascen-
ção, e não como saiu publicado. 

C A M P O G R A N D E 

2° suplente da Mesa Receptora da S* secção 
Dr . Newton de Almeida Costa, e não como 
saiu publicado. 

RETIFICAÇÃO 

No, Boletim Eleitoral n. 91, de 28 do cor
rente mês, á pagina 21, da 9 a Zona Eleitoral, 

2 a coluna, houve omissão do titulo relativo á 
3" secção eleitoral do Distrito Municipal de 
Santa Cruz, assim a relação dos eleitores des
sa secção abre com o nome de José Abranches, 
e não como saiu publicado. 

CAMPO GRANDE 

Segunda secção 

O Dr . Edmundo Francisco Vieira, presi
dente da Mesa Receptora da segunda secção 
eleitoral de Campo Grande: 

Faço saber aos que o presente edital virem, 
ou dele conhecimento tiverem que, na forma 
do art., 68 do Código Eleitoral, foram por 
mim nomeados 1° e 2° secretários desta Mesa 
Receptora, respectivamente, os eleitores, qua
lificados e inscritos, Demetrio França e N i -
canor Meirelles, para servirem na eleição da 

a s s e m b l é a Constituinte, marcada para o dia 
3 de maio promixo futuro, nos termos do 
art. 3° do decreto n . 21.402, de 14 de maio 
de 1932. E para constar lavrou-se o presente 
que será afixado no edifício onde tem de 
funcionar a Mesa Receptora e será publicado 

no Boletim Eleitoral. Dado e passado no Dis
trito Federal, aos 29 de abril de 1933. — 
D r . Edmundo Francisco Vieira, presidente. 

Quinta secção 

O Dr . Virgílio Brigido Filho, presidente 
da Mesa Receptora da quinta secção de 
Campo Grande: 

Faço saber aos que o presente edital virem, 
ou dele conhCpmento tiverem que, na forma 
do art. 68 do Código Eleitoral, foram por 
mim nomeados 1° e 2° secretários desta Mesa 
Receptora, respectivamente, os eleitores, qua
lificados e inscritos, Raymundo de Paiva Ra
mos e Joaquim Magalhães, para servirem na 
eleição da Assembléa Constituinte, marcada 
para o dia 3 de maio próximo futuro, nos 
termos do art. 3° do decreto n. 21.402, de 
14 de maio de 1932. E para constar, lavrou-
se o presente que será afixado no edifício 
onde tem de funcionar a Mesa Receptora e 
será publicado no Boletim Eleitoral. 

Dado e passado no Distrito Federal, aos 29 
de abril de 1933. — D r . Virgílio Brigido 
Filho, presidente. 

I m p r e n s a N n c i o n n l ( O f i c i n a s do Calnliouço) 

R I O D22 J A N E I R O 




