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S U M Á R I O

. —  JurisprtidFncln do Tribunal Superior:

I .  “Habeas-corpus” n. 22 —  Distrito F e d e ra l.
2  ̂ "Habeas-corpus n. 25 —  Sarna Catarina.

t i  —  Ata do Tribunal Regional do Distrito Federal:

207* sessão em S de junho do- 1*24.
I I I  —  Editais e aviso».

T R I B U N A L  S U P E R I O R  DE J U S T I Ç A  
* E L E I T O R A L

JURISPRUDÊNCIA

Habeas-Corpus n. 22 (* )

D ISTR ITO  FE D E R AL

Juiz relator —  O Sr. m inistro Eduardo Espínola. 

Impetrantes c pacientes —  Pedro T im óteo de Almeida Couto 
e outros.

7 —  O “habeas-corpus”, que se 
se destina a assegurar as garantias 
eleitorais, nos casos e nos têrmos da 
le i ele itora l, não é recurso admissível 
para solucionar questões de alta in 
dagação potitiea .

I I  —  hão compete ao Tribuna l 
S u p erio r de Justiça E le itora l pronun
ciar-se. em reclamação de eleitores, 
ou por qualquer ou tro  m eio. sobre a 
possib ilidade 'de  s e  transform ar em  
poder Legisla tivo O rd inário a Assem
bléia S  acionai C onstitu in te .

A C õ r .D A O

Vistos, relatados c discutidos êstes autos: 

Considerando que o caso, manifestamente, não é 

de habeas-corpus, porquanto se não trata de assegu-

- ( * )  A  Assem blíia Nacional Constituinte, resolveu, em sessão
de ts de junho de 1ÍÍ4. prorrogar os seus trabalhos até a expedição 
S ?  diplomas para a Assetulléia Nacional por todos os Tribunais 
Peitorais, resolvendo, aluda, que as respectivas eleições serão 
Jealivadas, somente dentro do corrente ano. com as das Assem
bléias Estaduais C D .  A . ” n. l t  de 29 dc junho de U*I1 —  P & \  
Binas 4.526-4.581).

rar ao eleitor o exercício dos direitos eleitorais, p re

judicados por constrangimento ilegal;

Considerando que o Tribunal Superior de Jus

tiça E leitoral não tem, em absoluto, eompeteência, 

para se pronunciar, seja em reclamação de eleitores, 

seja por qualquer outro meio, sôbre a possibilidade 

de se transformar em Poder Legislativo Ordinário a 

Assembléia Nacional Constituinte, matéria dc alta in

dagação política, como resulta do voto do relator, 

onde se expõem os argumentos e razões, que se têm 

produzido, ou que se podem formular, em apoio e 

em contestação das duas soluções antagônicas:

ACORDAM os juizes do Tribunal Superior de 

Justiça E leitoral, em tomar conhecimento do pedido 

de habeas-corpus, por maioria, e indeferí-lo, unani- 

mente, e em não tomar conhecimento da reclamação, 

também unanimemente, de acòrdo eom o citado voto 

do relator, que vai abaixo transcrito e constituo parle 

integrante desta decisão.

Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, em 31 tio 

março de 1934. —  TlcrmcnegUda de liarros, pres.- 

dente. —  Eduardo Espinola, relator.

Na prelim inar, não tomaram conhecimento do 

pedido, os Srs. Carvalho Mourão e João Cabral.

Voto do ministro Eduardo Espinola, e que fica consti
tuindo parte integranta da decisão a que se refere 
o acórdão supra

Como vê o Tribunal, o que pretendem os signa

tários da petição que li, é, em prim eiro lugar, que o 

Tribunal Superior dc Justiça E leitoral decrete uma 

ordem de “ habeas-corpus", para que o' eleitorado da 

Capital da República possa eleger diretamente, pelo 

sufrágio universal, secreto e proporcional, os seus 

representantes que devam constituir o legítim o Po

der Legislativo ordinário, ou a próxima Assembléia 

Nacional, fazendo cessar a violência cmiuenle, que 

classificam de característica em matérja eleitoral, 

consistente cm nfio poder o mésmo eleitorado atuar na 

escolha de seus novos delegados ao legislativo consti

tucional ordinário, ca^o se realize a transformação
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insistentemente anunciada, da Assembléia Nacional 

Constituinte em Poder Legislativo  ordinário.

Dizem os impetrantes, em segundo lugar, que —  

“ o eleitorado da Capital da República, independente, 

ciente e conciente dos seus direitos, espera que esta 

Egrégia Côrte, em lhe não concedendo, no caso ver

tente, .por entender inadequada, a medida do “ habeas- 

corpus” , não lhe negue o remédio jurídico, que ju lga r 

capaz e eficaz, para que aborte e se sane a referida 

vio lência”.

E  isso porquê, entre a.s atribuições do Tribunal 

Superior de Justiça E leitoral, nos têrmos do Código, 

está a de propor ao Chefe do Governo Provisório  as 

providências necessárias para que as eleições se rea

lizem no tempo e forma determinados em lei.

O que se pretende, em última análise, é que èste 

Tribunal se pronuncie, declarando que a Assembléia 

Nacional Constituinte não tem o poder de se converter 

em assembléia legislativa ordinária e não tem a tri

buições outras, além das que foram  taxativamente 

determinadas no decreto relativo á sua convocação.

Na verdade, quanto ao “ habeas-corpus”, por 

atender ás considerações expendidas pelos impetran

tes, teria o Tribunal de examinar e resolver as se

guintes questões:

1.* —  Pode a Assembléia Nacional Constituinte 

transformar-se em Poder Legislativo ordinário; ou 

terá de dissolver-se, desde que esteja elaborada a 

Constituição, resolvido o problema da aprovação dos 

atos do Governo Provisório, eleito o Presidente da 

República, em conformidade com o art. 2°, do decreto 

n. 22.621, de 2 de abril de 1933?

2.* —  Está. na legislação em vigor, fiXado o tem -

po em que se deverão realizar as eleições para a p r i

meira Assembléia Legislativa  Constitucional?

3.* —  Estão coagidos, ou sob iminente coação, os 

impetrantes, ou os eleitores a que se referem , quanto

ao exercício do d ireito de voto, nas eleições para a

Assembléia Legislativa ordinária?

É de pura evidência que as questões se entrela

çam, dependendo, porém, fundamentalmente, as duas 

últimas da solução que tenha a prim eira.

Quanto á outra medida assecuratória de seus d i

reitos, que impetram os signatários da petição, sur

gem questões substancialmente idênticas:

1.* —  Compete ao Tribunal Superior de Justiça 

E leitoral pronunciar-se sôbre os poderes da Assem

bléia Nacional Constituinte no tocante á sua conver

são em Poder Legislativo ordinário, ou á extensão de 
suas atribuições ?

2 a —  Verifica-se a hipótese do art. l i  n. 8 do 

Código E leitora l: “ porpor ao Chefe do Govèrno P ro 

visório  as providências necessárias para que as e le i

ções se realizem no tempo e forma determinados cm 
le i ?”

3.a —  Existe algum remédio jurídico, que possa 

o Tribunal aplicar, para assegurar aos eleitores o *  

d ire ito  de escolher os seus representantes na p r i

m eira assembléia legislativa ordinária, contra o que 

haja deliberado a Assembléia Nacional Constituinte ?

Aqu i também é obvio que da que se dê á pri

meira, dependem as respostas das outras ques

tões.

I I

Feitas as observações que precedem, m istér so 

torna examinar mais particularmente o pedido e as 

alegações dos requerentes.

a ) O habeas-corpus. Basta o que ficou dito, 

para se concluir que o caso não é, manifestamente, 

de habeas-corpus.

Os próprios impetrantes não demonstram con

fiança na procedência de sua invocação; admitem 

que o Tribunal ju lgue inadequada a medida que so

licitam ; deixam ver que bem compreendem que, em 

face da lei e da jurisprudência, não poderão obter a 

ordem impetrada.

Transcrevem  êles mesmos o a rt. 48 do Regimen

to Interno dêste Tribunal, concebido nêstes têrm os: 

“ São condições essenciais para a concessão de 

habeas-corpus, que se trate únicamente de garantir a 

liberdade de locomoção, e que no seu processo não se 

envolva outra questão, que só contenciosamente pode 

ser resolvida.

Ora, antes de tudo, é facil de compreender que só 

se poderá fa lar em constrangimento ilegal de qual

quer natureza, no caso exposto, depois de resolvido o  

problema da transformação da Assembléia Consti

tuinte em assmebléia legislativa ord inária.

Ven lila-se aí uma questão da mais alta relevân

c ia : primeiramente, quanto á sua natureza.

£  uma questão ju ríd ica  ou uma questão p o líli-  

fica? Se política, escapa á competência do Tribunal.- 

Depois, quando se lhe reconheça carater jurídico, 

entra nas atribuições do Tribunal solucioná-la 1

Nada mais se requer para a demonstração de que» 

em face da lei, da jurisprudência, da tradição dou

trinária e legislativa, está afastada a possibilidade de 

se admitir, em tais condições, o recurso de habeas- 
corpus.

A lén i disso, nã0 se cogita, na espécie, de assegu

rar a liberdade de locomoção para o exercício do d i

re ito  de voto, condição essencial, para a concessão do 

habcas-corpus, nos têrmos do Regim ento»

É isso irre lo rqu ive l..

Os impetrantes não têm dúvida em proclamá-lo>> 

Mas, ao reconhcce-Io, assim se pronunciam :

“ Que se não atente, pois, no caso em apreço, aPc'  

nas para a liberdade do locomoção, que esta poderi* 

satisfazer, talvez, plenamente, a todos os sères da es'  

cala zoológica, com exceção, porém, do homem que
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profissional, que é operário, que é médico, que é es

critor, que é advogado, que é engenheiro, que é ora

dor, que é comerciante, que é industrial, que é pro

fessor, que é lavrador, que é ju iz, que pensa, que 

sente, que fala, que exerce, enfim , um sem número 

de funções, que são a substancia mais íntima do seu 

“ eu” e da sua liberdade.”

Sem dúvida, que assim é : o homem exerce um 

grande número de profissões e de funções, e  a sua 

atividade lícita  é protegida pelas le is .

Não é, todavia, o habeas-corpus a garantia única 

para todos os casos; o caráter, extraordinário dêsse 

recurso determ ina-lbe o uso restrito a casos especial

mente previstos.

Em  matéria eleitoral, conlra a fraude, contra a 

violação do sigilo do voto, o desrespeito á represen

tação proporcional, o remédio legal não é o habeas-< 

corpus; outra é a sanção dos d ireitos respectivos.

E  sanção eficaz, como o demonstra a prática dêsle 

Tribunal, na intransigência de suas decisões.

Anulou eleições para que não fôsse sacrificada 

a representação proporcional, ainda que em conse

qüências do exercício de poderes discricionários; anu

lou-as igualmente, para que não ficasse violado o si

g ilo  absoluto do voto, com o emprego de sobrecartas 

transparentes, ainda que sem alegação e prova de 

fraude.
Habeas-corpus não tem êle vacilado em conceder, 

ém todos os casos em que é autorizado pela le i .

Na especie, porém, de tal se não poderá cog itar: 

não cabe o habeas-corpus, porquê envolve duas ques

tões de alta indagação; não cabe também porquê não 

está em causa a liberdade de locomoção.

ò ) —  O utro rem édio ju ríd ico . Se adm issível d a 

garantia impetrada do habeas-corpus, outro remédio 

haverá, que se ajuste ao fim  a que se propõem os im - 

pclrautes?

Claro está que só se fará necessária a aplicação 

de medidas conducenles ã segurança de um d ire ifo  

se estiver êle sofrendo ou ameaçado de sofrer alguma 

violação ou atentado.

Im põe-se, consequentemente, o exame da questão 

fundamental: ser lícito ou não á .Assembléia Nacional 

Constituinte converter-se em assembléia legislativa 

ordinária e ter o Tribuual Superior Competência para 

decid i-lo .

O problema será considerado a segu ir.

Antes de fazê-lo, comludo, d irei que os impetran

tes se viram  em dificuldade para indicar a providência 

que, porventura, lhes poderia amparar a pretenção.

Aludiram  ao art. 11 n . 8 do Código E leitoral, que 

d iz : “ São atribuições do Tribunal Superior —  porpôr 

ao chefe do governo provisório as providências ne

cessárias para que as eleições se realizem  no tempo 

c forma determinadas em le i* ,  j

Acrescentam linhas após:

E, por seu lado, a própria Assembléia Constituin

te também tem reconhecido a necessidade de, sem per

da de tempo, se proceder á eleição do legítim o Poder 

Legislativo constitucional ordinário. É ela, eom e fe i

to, que no projeto de Constituição federal, já  apro

vado em prim eiro turno, tem estabelecido, no capí

tulo das “Disposições transitórias” que:

A rtigo  —  Noventa dias depois de promulgada esta 

Constituição serão realizadas as eleições para a pri

m eira Assembléia Nacional ordinária e para as As

sembléias Estaduais Constituintes.

Isto posto, concluem:

“A í está, pois, o “ tempo” , em que as próximas 

eleições se deverão realizar” .

£  patente o absurdo!

Se a Constituição fo i apenas aprovada em p ri

m eiro turno, se ainda não se converteu em lei, como 

dizer que o prazo dela constante constitui o tempo, 

determinado em lei, para as eleições?

Se a Constituição não está promulgada, como pre

tender que o Tribunal proponha ao governo provisó
rio  as providências necessárias para que se realizem  
noventa dias depois da promulgação, que ainda se 
ignora quando se verificará?

A  conclusão verdadeira é que não há tempo de
terminado em lei para que se realizem as eleições: 
inoportuna seria qualquer sugestão do Tribunal para 
lal fim .

Aliás, a determinação em le i do dia das eleições, 
não seria, só por si, obstáculo ao funcionamento da 
Assembléia Constituinte como assembléia legislativa 

ordinária até que fosse eleito o Poder Legislativo 
constitucional.

Passo a considerar a questão fundamental.

I I I

A  conversão da Assembléia Nacional Constituinte 
em assembléia legislativa ordinária e c  com petência  
do Tribuna l Su perio r.

A  questão é política ou juríd ica?

Tem  o Tribunal Superior competência para de- 

cid í-la?
Surgiu na Assembléia Nacional Constituinte e 

tem-se desenvolvido na imprensa v iva  controvérsia, 

em  tórno da continuação dos poderes, depois de pro

mulgada a Constituição e eleito o presidente da Repú

blica.
O problema se apresenta, essencialmente nos lê r- 

mos que resurno, tendo em consideração os motivos 

quo invocam e as justificações que expõem as duas 

correntes antagônicas.
A firm a-se, de um lado, que a Assembléia Nacio

nal Constituinte não tem poderes para se converter em 

assembléia legislativa ordinária, ou ainda para decre

tar leis complementares, pelas seguintes razões:
G) —  o  decreto n. 22.G21, de 5 de abril de 1933, 

baixado pelo govêrno provisório c que dispõe sôbre a
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convocação da Assembléia Nacional Constituinte, 'es

tabelece os poderes desta, no artigo 2a, assim fo r

mulado :
“A  Assembléia Nacional Constituinte terá pode

res para estudar e votar a nova Constituição da Repú

blica dos Estados Unidos do Brasil, devendo tratar 

exclusivamente de assuntos, que digam respeito á 

respectiva elaboração, á aprovação dos atos do Go- 

vèrno 'Provisório e á eleição do presidente da Repú

blica —  fe ito  o que sc d issolverá■ “

b ) —  Insistindo na mesma ordem de considera

ções o Governo Provisório estabeleceu, no art. 101 

do decreto n. 22.021, que —  “ a Assembléia Nacional 

Constituinte não poderá discutir, ou votar, qualquer 

projeto de le i. Deverá tratar exclusivamente de as

suntos que digam respeito á elaboração da Consti

tuição, á eleição do presidente da República e á apro

vação dos atos do Governo P rov isó rio . ”

c ) —  Chamado ás urnas o eleitorado nacional, 

sabia que ia eleger deputados á Constituinte para os 

fins especificados no decreto re la tivo  á convocação; 

èsse eleitorado, consequentemente, enviou seus repre

sentantes, com poderes especiais, restritos, exclusivos 

para tratar dos assuntos indicados, devendo, a se

guir, dissolver-se a Assembléia. Continuar esta eni 

função legislativa seria, segundo as palavras empre

gadas pelos impetrantes, “ uma incursão indébita o 

violenta nos domínios da vontade popular, uma usur- 

pação da soberania do povo, uma violação dos d ire i

tos políticos da Nação, que, por intermédio do seu 

único órgão com poderes e capacidade para tal fim  

—  o eleitorado —  não outorgou àqueles deputados 

sinão as mencionadas atribuições, expressas e res

tr ita s .”

d) —  Só séria possível qualquer deliberação da 

Assembléia Nacional Constituinte, além dos fins es

pecificados, se solicitada pelo Govêruo Provisório, 

segundo os têrmos do art. 102 do citado decreto:

“ Se, entretanto, no correr dos trabalhos, se tor

nar evidente a necessidade absoluta de qualquer re

solução inadiável, sôbre a qual haja o Chefe do Es

tado pedido a colaboração da Assembléia, será ela 

debatida c votada em discussão única, com parecer 
da Comissão Especial que para tal fim , for criada 
pela Assem bléia".

Opõcm-se a èsses argumentos os invocados pela 
corrente contrária:

a) —  As restrições impostas aos poderes da As

sembléia Nacional Constituinte, procedem de um de

creto do Chefe do Govôrno Provisório, e não da von

tade do eleitorado que sôbre o assunto r.âo poude se 

manifestar; lim itou-se êste a eleger os seus repre

sentantes para a reorganização constitucional do país, 

conferindo-lhes, necessariamente, os poderes que para 
tal fim  fossem requeridos. A  simples manifestação 

do voto, como se fez, não im poria a aprovação tácita

dos lim ites do mandato popular, porquê não fôr-i 

absolutamente possível que do voto constasse a m a*" 

nifestação contrária. Nada mais era perm itido ao 

eleitor, além da nomeação de seus representantes.

b ) —  O art. 101 do Regimento da Assembléia 

Nacional Constituinte, elaborado pelo Governo P ro 

visório, fo i reform ado por esta, como era de su3 

competência. O que diz o Regimento em v igor é : “ A 

Assembléia Nacional Constituinte não poderá dis

cutir ou votar qualquer assunto estranho ao projeto 

de Constituição, enquanto êste não fo r  aprovado, 

salvo os demais constantes do decreto de sua convo

cação."

Daí se depreende que, votado o projeto de Cons

tituição, reconhece o Regimento que poderá a As

sembléia discutir e votar assuntos não constantes do 

decreto de sua convocação.

c )  —  O mandato conferido aos deputados consti

tuintes não está circunscrito ás especificações decre

tadas pelo Govêrno Provisório, porquê, nos regimes 

democráticos, é pela voz de seus representantes e le i

tos que a Nação manifesta a sua vontade, sendo de 

notar que, segundo as práticas da democracia con

temporânea os representantes não recebem instruções 

obrigatórias de seus eleitores, são independentes no 

exercício de suas funções, por consideração de ordem 

técnica.

Citam-se as palavras típicas do constitucionalista 

K elsen :

“ Quanto maior é a atividade estática, menos ca

paz sc mostra o povo de desenvolver por si mesmo, 

Imediatamente, a atividade verdadeiramente criadora^ 

que eonstitue a formação da vontade estática, vendo- 

se, ainda que seja por motivos puramente técnicos 

na contingência dc se lim itar a criar e fiscalizar o 

aparelho que verdadeiramente se encarregará de tal 

ob jetivo . Mas, por outro lado, quer-se ter a ilusão 

de que, mesmo na representação parlamentar, a idéia 

de liberdade democrática e só ela chega a se expri

m ir em toda a sua integridade. Recorre-se para êsse 

e fe ito  á ficção da representação, á idéia de que 0 
parlamento não passa de um representante do povo, 

de que êste somente no parlamento, e por m eio dêlo* 

pode exprim ir sua vontade, ainda que, “ em todas" 

as Constituições sem exceção, o princípio parlamentar 

esteja aliado á regra —  que os deputados não podeix* 

receber instruções obrigatórias de seus eleitores, o 

que torna o parlamento juridicam ente independente^ 

do povo. no exercício de suas funções. Essa decla

ração de indepedêneia do parlamento, em relação a° 

povo, assinala o nascimento do parlamento moderno# 

sua ciara separação dos antigos Estados cujos mem

bros estavam ligados por mandatos imperativos 

seus e le ito res ." (Uans Kelsen —  L a  démocralie. 

eature et «a  valeur, trad. francesa de Ch. Eisennia0» 
1932, p .  3 6 ).
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ü) —  Além  da possibilidade de se pronunciar a' 

, Assembléia Nacional Constituinte sôbre qualquer as

sunto urgente, provocada pelo Chefe do Govêrno P ro

visório, não há razão para lhe recusar, legítim a re 

presentante que é da vontade nacional, o poder de, 

originariamente, discutir e votar qualquer lei que 

ju lgue necessária ou indispensável para que tenha a 

Constituição fie l e imediata execução, ou como com

plemento im perativo das próprias determinações cons

titucionais. Em  qualquer hipótese, não fòra possível, 

subtrair-lhe o poder de, nas Disposições Transitórias' 

da mesma Constituição, determinar as leis organicas, 

que, em complemento do pacto fundamental, eia 

mesma terá de confecionar.

Ora, dèsse debate, o que insofismavelmente se 

in fere, é que se trata de matéria essencialmente po

lítica, invocando-se os princípios fundamentais da 

representação democrática.

É o suficiente para que se conclua pela incom

petência dêsle Tribunal para conhecer da m atéria.

Indefiro, pois, o pedido de habeas-corpus, por 

não ser caso dêle; indefiro, também, a segunda parte 

da petição, porquê não compete a êste Tribunal in

te rv ir  na controvérsia e decidir a questão de doutriná 

política que se traz ao seu conhecimento; ou, antes, 

não toma conhecimento da segunda parte do pedido, 

isto é, da reclamação, que lhe dirigem  os im pe

tran tes ." "

Habeas-corpus n. 23

,C SANTA C ATAR INA -
,f

*hjiz relator —  O Sr. A fonso Pena Junior.

Impetrante —  Claribalte G alvão.

paciente —  Álvaro Prates de M aria .

Converte-se o ju lgam ento  cm d i
ligência  para so lic ita r inform ações 
do presiilente do T ribuna l Regional de 
Santa Catarina sôbre as nulidades 
processuais arguidas pelo im p e tra n te .

; r, 1* ACÓRDÃO

Vistos, examinados e relatados os presentes au

tos, em que o Dr. Claribalde Galvão requer uma or

dem de “ habeas-corpus" em favor de Á lvaro Prates 

de Maria, alegando nulidades do processo pelo qual 

fo i êste condenado a dois anos de prisão pelo Tribunal 

Regional de Santa Catarina; e

Atendendo a que não bastam as provas apresen

tadas pelo impetrante, para o conhecimento perfeito  

da m atéria;

ACORDAM os ju izes do Tribunal Superior de 

Justiça E leitoral, por unanimidade, em converter o 

julgamento em diligência, para solicitar do presidente 

do Tribunal Regional de Sanla Catarina, iaíormaçõe»

sôbre as nulidades processuais arguidas pelo impe

trante.

Tribunal Superior de Justiça E leitoral, em 23 dc 

maio de 1934. —  Hermenegitdo de Darros, presidente. 

—  Affonnso Penna Junior, relator.

Nega-se o pedido, por não terem  
ficado provadas as nulidades proces
suais alegadas pelo im petrante.

2> ACÓRDÃO

Vistos, examinados e discutidos êstes autos, em 

que o D r. Claribalte Galvão impetra uma ordem de 

“ habeas-corpus” cm favor de Á lvaro Prates de Maria, 

condenado pelo Tribunal Regional de Santa Catarina 
a dois anos de prisão; e

Considerando que o impetrante alegou como fun

damento do pedido as nulidades processuais constan

tes de cerceamento da defesa e de não ter sido per

m itido ao paciente o d ireito  de recorrer da sentença 
de condenação; mas

Considerando que, solicitadas informações ao 

presidente do Tribunal Regional, ficou provado que 

o réu teve conhecimento da acusação e apresentou de
fesa escrita;

Considerando que, quanto ao d ireito de recorrer 

da sentença condenatória, informa o presidente do 

Tribunal Regional não ter sido apresentada nenhuma 

petição de apelação, único recurso cabível na es
pécie;

Considerando que, assim sendo, não ficaram pro

vadas as nulidades processuais alegadas pelo impe

trante;

ACORDAM os juizes do Tribunal Superior de 

Justiça E leitoral, por unanimidade, em negar a ordem 

de “ habeas-corpus” impetrada pelo D r. Claribalte 

Galvão, em favor de Álvaro Prates de Maria.

Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, em 8 de 

junho de 193 5. —  H crm enegildo dc Barros, presi

dente. —  Affonso Penna Junior, relator.

TRIBUNAL REGIONAL DE JUSTIÇA ELEI
TORAL DO DISTRITO FEDERAL

ATA

207* SESSÃO, EM 8 DE JCNUO DE 103 7

PRBSIDÈXCU DO sn . DESEMBARGADOR m o r a is  s a r m e n t o ,
PRESIDENTE

Aos oito dias do mês de junho corrente, presentes os 
senhores desembargadores Morais Sarmento, Vicente P ira - 
gibe, Sousa Gomes, Edgard Costa, ju iz federal doutor Castro 
Nunes e o procurador regional, doutor Fernandes Junior, 

- abre-se a sessão â liora e no loca! de costume. O senhor 
presidente designa para secretário “ ad-hoc” , o clmíe de 
seccão doutor Otacílio Pessòa, mandando proceder ,í leitura 
da ata da sessão anterior que, posta em discussão é unani
memente aprovada. O senhor presidente comunica ao T r i
bunal o falecimento do ilustre cientista c deputado á Assem
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bléia Nacional Constituinte, doutor Miguel Couto, e propõo 
seja consignado na ata um voto de profundo pesar, o que 
é aprovado unanimemente. O senhor desembargador Sousa 
Gomes relata os processos de inscrição dos requerentes, Ra- 
phael R ibeiro Lobo, Miguel Gomes da Cruz, Julio Bartholo- 
meu Raggio, Genesio Rodrigues da Silva, José da Cunha Bar
bosa Primo, Pedro Bauer, Renato Augusto Braga, João Z im - 
merman Couto, Thomaz de Aguiar, Marietta Gomes de F re i
tas, Arthur de Siqueira Cavalcanti, Lucinda Leão Mendes, 
Marietta de Saules, Darcet Rodrigues Batalha, Irene Vianna 
de Aguiar, João Fontoura Borges, Ladario de Carvalho, Lu iz 
Baptista Lopes. Arnaldo Lu iz Borges, Antonio de Faria Jus- 
tens, José da Silva O liveira, V icente Gomes da Silva Junior, 
Sebastião de Alm eida Pocinho, Julio Costa Pereira, Arthur 
Botelho Junqueira, Dulce Prado, Ernani R ibeiro Estella, 
Gysberto Conrado Govets Mutzembercher, José Antonio Cal- 
mon da Gama, Antonio Paschoal V ieira , Lu iz Antonio Ro
drigues, Rodolpho Teixeira  de Carvalho Junior, Sylyio L im a 
Rocha, Marina da Silva Loureiro, W aldem ar Teixeira  Pas
sagem, Claudemiro Gomes, Ivo  Sarmento de Moraes e New - 
ton P fa ltzgra ff Brasil e, verificando, observadas neles todas 
as prescrições legais, manda que se façam os registos de
terminados no Regimento Geral, o que é aprovado unani
memente. O senhor desembargador Vicente Piragibc, re
lata a representação da L iga  E leitoral Católica, pedindo uma 
revisão no índice das ruas, organizado por ôste Tribunal, 
ou mandar que seja adotada a estatística Predial do D istrito 
Federal, organizada pelo Departamento Nacional de Esta
tística. Posta em discussão, o Tribunal, unanimemente, ju l
ga improcedente a reclamação. A  seguir, manda que se fa 
çam os registos determinados no Regimento Geral nos pro
cessos dos requerentes, Isaias F lavio  de Figueiredo, W a l
demar F reire. Eduardo da S ilveira Rodrigues, V irg iiio  José 
Ferreira  F ilho, Benedicto Costa Junior, Raphael Lopes de 
Andrade, Carlos Baptista da Silva, Lu iz de França Code- 
ceira, Tristão Martins, Ernani Rodrigues Ferreira, Zeferino 
Plácido da Cunha, V irg in io  P into de Rezende, Leonor Fontes 
Cotia, José de Araújo Rocha, Mario Prudente Gonçalves, 
Nestor de Araú jo Pinho, Pedro José dos Santos, Henrique 
Marsicano, Salvador Arantes de Carvalho, Celestino Decem- 
brino, Manoel Moreira, Ernesto Matheus de Mello, F lavio  
João de Souza, Am érico dos Reis Corrêa, A lberto Bezamat 
Filho, Amaro Pereira Dias, Everest Miranda Monteiro, Ma
noel Carlos França, José A lvares Dias, W aldem ar Joaquim 
Teixeira , Manoel de Souza, Euripedes dos Anjos, Antonio 
Ferre ira  da Silva, A lvaro V icente Ferreira, Manoel Henri
que Cal Paz e Arthur José do Nascimento, visto terem sido 
nêles observados todos os requisitos legais, o que também é 
aprovado pelo Tribunal. O senhor doutor Castro Nunes, re
lator, apresenta o processo de Anacleto Francisco de Santa 
Anna e vota determinando o cancelamento do pedido de ins
crição, por ter sido praticada a infração do artigo cincoenta, 
número um, combinado com o artigo trinta e oito, número 
quatro, letra A, do Código E leitoral. Verificando observadas 
todas as formalidades legais nos processos dos eleitores José 
Bruno, Pedro Alves, Manoel Cotta V ieira, Antonio Pereira, 
Abelardo Ferreira  da Fonseca, Antonio Franco e Luiz Gon
zaga de Menezes, manda cumprir o disposto no artigo quinto, 
parágrafo doze, do decreto número vin te e quatro m il cento 
e vinte nove, de dezesseis de abril do corrente ano, o que é 
aprovado pelo Tribunal. O senhor desembargador Edgard 
Costa, relator, manda baixar aos ju ízos competentes os pro
cessos de Euclydes dos Santos Nogueira, a fim  de serem con
signadas as formulas dactiloscópicas, e Eurico Magalhães, 
para ser retificada a data do nascimento. Estando com Io
dos os tèrmos legais observados, manda que se façam os re
gistos determinados no Regimento Geral, nos processos dos 
seguintes eleitores: Francisco Manoel Gonçalves Nunes, A rv  
Kerne Prado de Moura, João Baptista Carneiro, João Ma- 

j 0S cantos, Orvalino Parreiras, Francisco da Costa 
r  agundes, Izidro Ferreira  do Nascimento,' Miguel Ignacio do 
Nascimento, João Antonio Cotia, Oswaldo dos Santos Pache- 
A iit í fn ^ rA m  Mandarino Filho, O livio  dos Santos Azevedo, 
Antonio Gomes da Silva, Belarm ino Francisco Maia, W as- 

? ei^ ° A.rl,hur de Vaseoncellos Lins, A ffonso Bra- 
gantino de Castro, Maurilio da Rocha Ferre ira  de Abreu. 
Antonio Brasil Conti. Rubem Teixeira, Pedro Ambrozio, A ly -  

r r0S’ Salvador Santoro, Manoel João Marcello e Ruy 
mais L v p n í} f ’ .° qu<e é aProvado unanimemente. Nada 
mi Otàenió p ,?n  a '’né encerrada a sessão ao meio dia. E 
Ista ata nn» ?,SC°  Pe! f oa’ secretário “ ad-hoc” , fiz  lavrar

i S S f "  Pe" óa- ~ í "'-

PORTARIAS
SEGUNDA ZONA ELEITORAL,

Eu, Frederico de Barros Barreto, ju iz  eleitoral d.» 
zona do Distrito Federa l:

Usando das atribuições que me confere a lei, de
signo os escre%rentes Antônio Botelho Filho, Aníbal Alves 
Moreira e Joaquim Boaventura da Silva Matos, para cumu
lativamente com o escrivão, subscreverem todos os tèrmos 
processuais, dos atos referentes a esta 2* Zona E le itora1, 
da 1* Circunscrição.

Registe-se esta portaria, publicando-se no ‘Boletim  
E le itora l” , e dando ciência aos designados.

R io de Janeiro. 30 de junho de 1934. —  O juiz. Fre
derico de Barros B arreto . Está conforme o orig ina l. —  
O escrivão, Carlos W aldem ar de F igu e ired o .

QUARTA ZONA ELEITORAL

Eu, Antônio Rodolfo Toscano Espínola, ju iz  eleitoral 
da 4* zona do D istrito Federal:

Usando das atribuições que me confere a lei, de
signo os escreventes Caetano Pinto de Miranda Montenegro 
Neto e Admar de Sousa Borges, para cumulativamente com 
o escrivão e o escrevente Ivane Evaristo de O liveira, su
bscreverem todos os tèrmos processuais, dos atos referen
tes a esta 4* Zona E leitoral, 2* Circunscrição.

Registe-se esta portaria, publicando-se uo “ Boletim  
E le itora l”, e dando ciência aos designados.

Rio de Janeiro, 30 de junho de 1934. —  O juiz, A n lo - 
nio Rodolfo Toscano Espinola. Está conforme o original. 
—  Pelo escrivão, Ivane Evaristo de O live ira .

QUINTA ZONA ELEITORAL

Eu, João Sevcriano Carneiro da Cunha, ju iz da 5* Zoihi 
E leitoral do D istrito Federal:

Usando das atribuições que me confere a lei, de
signo os escreventes Ricardo Tompson da Cunha e Je fer- 
son Perrí, para cumulativamente com o escrivão e a es
crevente Máxima de Alvarenga, subscreverem todos os 
tèrmos processuais, dos atos referentes a esta 5* Zona 
Eleitoral, 2* Circunscrição.

Registe-se esta portaria, publicando-se no “ Boletim  
E le itora l” e dando ciência aos designados.

Rio de Janeiro, 30 de junho de 1934. —  O ju iz, João 
Scveriano Carneiro da Cunha. Está conforme o original. —  
Pelo escrivão, Sl. de Alvarenga, escrevente, no impedi
mento ocasional do escrivão.

EDITAIS E AVISOS
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DLSTRITO 

FEDERAL

O desembargador Lu iz Guedes de Morais Sarmento, 
presidente do Tribunal Regional E leitoral dp D istrito Fe
deral, faz público, para conhecimento dos interessados, o 
seguinte plano de divisão das zonas dèste Distrito, apro
vado pelo Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, em sessão 
de 29 de junho do corrente ano:

PRIMEIRA CIRCUNSCRIÇÃO

1* zona 

2* zona 

3* zona

D istrito  municipal de Candelária.
Juiz —  O dos Feitos da Fazenda Municipal. 
D istrito municipal de São José.
Juiz —  O da Vara de Registos Públicos, 
D istritos municipais de Santa Rita, Sacramente 

e São Domingos.
Juiz —  O da 1* Vara Crim inal,

4* zona —  Distritos municipais de Ajuda, Santo AntôniQ 
e  Ilhas.

Juiz —  O da I* Vara de órfãos,- 

SEGUNDA CinCUNSCRIÇÃO

5* zona —  Distritos municipais de G lória e Santa Teresa*. 
Juiz —  O da 2* Vara C rim inal, ,
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6’  zona —  D istritos municipais d© Lagoa, Copacabana 0 
Gávea.

Juiz —  O da 3* Vara Crim inal.
7* zona —  D istritos municipais de Gamboa, Santana e 

Espírito  Santo.
Juiz —  O da 4* Vara Crim inal.

' 8’  zona —  D istritos municipais de R io Comprido e An- 
daraí.

Juiz —  O da Vara de Acidentes do Trabalho. 
9* zona —  D istritos municipais de T ijuca  e Engenho 

Velho.
Juiz —  O da 5* Vara Crim inal.

TERCEIRA CIRCUNSCRIÇÃO

10* zona —  D istritos municipais de São Cristóvão e En
genho Novo.

Juiz —  O da 6* Vara Crim inal.
11* zona —  Distritos municipais de Meyer e Inhaúma.

Juiz —  O da 2* Vara de órfãos .
12* zona —  Distritos municipais de Piedade, Ira já  e Penha, 

Juiz —  O da 7* Vara Crim inal.
3* zona —  D istritos municipais de Jacarépaguá, Madurei- 

ra, Pavuna e Anchieta.
Juiz —  O da 8* Vara Crim inal.

14* zona —  D istritos municipais de Realengo, Campo Gran
de, Guaratiba e Santa Cruz.

Juiz —  O da Vara da Provedoria e Resíduos.,

» E  para os efeitos legais, mandou expedir o presente 
edital, que será afixado no edificio, sede do Tribunal, o 
publicado no “ Boletim  E leitoral", no prazo de 15 dias con
secutivos, de acòrdo cora o art. 119, b 4*, do Código E le i
tora l.

Dado e passado nesta cidade do Rio de Janeiro, D is
trito  Federal, aos 2 do mós de ju lho de m il novecentos e 
trinta e quatro.

E eu, O facílio Francisco Pessoa, secretário ad-hoc, o 
escrevi. —  L u iz  Guedes de ilo raes  Sarm ento, presidente.

OUALIFICAÇÃO “EX-OFFICIO”
U
c*

Primeira Circunscrição

PRIM EIRA ZONA ELEITORAL

XDistritos municipais de Candelária, São José, Santa Rito, 
baciauiento, São Domingos e Ilhas)

Juiz —  Dr. Francisco de Paula Rocha Lagôa Filho 

Escrivão —  Carlos Waldemar de Figueiredo

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 24 DE MAIO 
DE 1934

Ministério das Relações Exteriores

A lu izio  de Magalhães.
Aguinaldo Boulitreau Frago-o.
M illon Faria .
Adriano Ramalho de O liveira  Am orim .
Lu iza R ibeiro dc Carvalho.
Sylvia Murtinho.
Marina de Mendonça Moscoso. •
Alherlina de Castro Menezes.
Marina G igliotti de Barros.
F.iilih Mercurin Munix .R ibeiro..
Cnntilio de Souza, 
lgnacio da Cosia. \

Despachos proferidos .pelo MM. ju iz?

. Abbade José Antunes, pedindo restituição de dectimcn- 
junto a processo de O- R- — J. indeferido, nus tèrmos 
art. 125 do Código E leitora l.

QUALIFICAÇÃO REQUERIDA

Primeira Circunscrição

PRIM EIRA ZONA ELEITORAL

(Distritos municipais de Candelária, São Josê, Santa Rita, 
Sacramento, São Domingos e Ilhas)

Juiz —  Di*. Francisco dc Paula Rocha Lagôa Fillio

Escrivão —  Carlos Waldemar de Figueiredo

QUALIFICADOS POR DESPACHO DF. 20 DE JUNHO 
DE 1934

4.536. Hildebrándo Moura da Silva Ornellas.
4.535. José de Castro.
4.534. Manoel Lu iz Corrêa.
4.533. Soterio da Silva Serrano.
4.532. Sebastião Soares da S ilva .
4.531. João A lves.
4.530. Pericles Loureiro Machado.
4.529. Rodolpho Antonio Martins.
4.528. Manoel Pimenta.
4.527. W aldem ar Agrip ino da S ilva.,
4.526. Euclydes dos Anjos.
4.525. E lp id io Santos de O liveira,
4.524. Ricardo Pereira de Novaes Basic?.
4.523. Lu iz de Sá A lves.
4.522. Arlindo Monteiro de Moraes.
4.521. Carlos Dreilich F ilho .
4.510. Anna Loreto Milhão-.
4.518. F.ugenio Francisco Nascimento.
4.520. Sebastião Ferreira  Chaves.

INDEFERIDOS I
4.517. E lpidio de Mesquita Chaves.
4.519. Oswaldo Reis dos Santos.

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 30 DE JUNHO 
DE 1934

G.G07. Paulo da Silva Neves.
6.608. Elmai* Nery Domingos.
6.609. Alcebiades Leão. »
6.610. V irg ílio  Fidelis da Silva.
6.611. Cesario Martins de Souza F ilh o .
6.612. Constantino Pereira da S ilva.
6.613. Joaquim R ibeiro Vianna F ilh o .
6.614. F irm ino Camillo de Souza.
6.615. Alkindar de O live ira .
6.616. Oswaldo Fernandes do V a lle .
0.017. Hilton de Padua Fortuna,
6.618. Coryntha Carvalho Castôr Basile.
6.619. Belm iro Mendes de Vasconcellos.
6.620. João Rodrigues Pedreira.
6.621. Laercio Marinho da Cunha.
6.622. Antonio Ferreira  dos Santos.
0.623. Antenor Pereira Lea l.

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 2 DE JULHO 
DE 1934

6.624. Francisco A lves Corrêa.
6.625. Pedro Andrand Gratacós.
6.626. Marcos Em ílio  da Silva Maya.
6.627. José Luiz Cardoso.
6.628. Ovidio Braz.
6.629. Manoel da Luz de O liveira .
6.630. Lu iz Gomes Medina.
6.631. Juventino Narciso da S ilve ira .
6.632. Francisco José M oreira.
6.633. José Batista da S ilva .
6.034. Miguel Sandes de O liveira e Silva 
0.635. L ino Nunes.
6.036. Manoel Pestana da Silva Junior.
6.637. Benedicto Meirelles de Souza.
6.638. Carlos Nunes.
6.639. Celso José Neves.
6.640. João da Costa Bezerra F ilh o .
6.041. João David Cordeiro.
6.642. Maria Luiza Pereira P in to.
6.643. João Cândido Ferre ira .
6.644. Ângelo Vicente R ibeiro.
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5.615. Manoel Theodoro de Jesus.
6.640. José Cândido Costa.
6.647. A ffonso Fernandes.
6.648. José I.azoski.
6.649. Mario Pinheiro Guerra.
6.650. Á lvaro da Rocha Ferre ira .
6.651. Humberto Cesar Martins.
6.652. Julio Rodrigues de Azevedo F ilho.
6.653. João Lu iz V ie ira  Machado da Cunha
6.654. Hereulano Chastenet Thompson.
6.655. Pedro Aleantara dos Santos.
6.656. E rcilia  Miranda Rodrigues.
6.658. Sebastião Braga Junior.
6.657. Gastão Rodrigues Garcia.

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 3 DE JULHO 
DE 1934

6.659. João Miranda Junior.
6.660. João Benedicto de Souza.
6.661. Domingos Ferre ira .
6.662. Hugo Gaberel de Moraes.
6.663. Oswaldo Gracie.
6.664. Estclito Góes Monteiro.
6.665. Manoel Gabriel Ferre ira .
6.666. João Dias.
6.667. Mareilio Alves da Costa.
6.668. Manoel Francisco de Faria Braga.
6.669. Avelino José F re ire .
6.670. A ffonso Ferre ira .
6.671. Oswaldo Passos de Souza.

SEGUNDA ZONA ELEITORAL

(Distritos municipais de Gloria, Santa Tcreza, Santo Antonio
e Ajuda)

Juiz —  Dr. Frederico de Barros Barreto

Escrivão —  Dr. Carlos Waldemar de Figueiredo

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 26 DE JUNHO 
DE 193-4

7.656. Avres V ie ira .
7.657. Joaquim Bittencourt de Mello.
7.658. Benedicto T iburcio da Cruz.
7.659. Manoel Dias Prates Campos. .
7.660. Carlos Pinto Duarte.
7.661. Arthur Gomes Pereira
7.662. Cláudio Nogueira de Mello.
7.663. Claudionor Ferre ira  Guimarães.

'  7.664. Gerondino Henrique Dias.
7.665. Joaquim Fernandes.
7.666. Ventura Cerqueira Pinto.
7.667. Eduardo Antero Roxo.
7.668. Antonio Severo SanUAnna.
7.669. Claudelino Ferreira  Barcellos.
7.670. Francisco Toscano.
7.671. Januario Teixeira  Mendes.
7.672. Oswaldina dos Santos Cáceres.
7.673. Nicolau Goldberger.
7.674. Sebastião Brito Jorge.
7.675. Antonio da Costa Sobrinho.
7.676. Ernesto Insausti.
7.677. Remo Longo.
7.678. Florcncio Longo.
7.679. Isidoro Freibum .
7.680. Judith Soares C iearelli.
7.681. Luiz Soares de Souza.
7.682. Mario Penna.
7.683. Jenny Pimentel de Borba.
7.684. Angelo Salusse.
7.685. Alberto De Luca
7.686. Manoel Rodrigues Tavare3 .
7.687. W a lter L im a.
7.688. Maria do Carmo Braga.
7.689. Helena Albuquerque Amorirn.
7.690. Sydney Martins Gomes dos Santos.

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 27 DE JUNHO 
DE 1934

7.691. Octacilio Goulart.
7.692. Agnello de Mattos.

7.693. Ignacio M erhy.
7.694. José Rangel de Souza B ritto .
7.695. Lucilo Veilasques Urrutigaray,;
7.696. Ranulpho Paes de Barros.
7.697. Eduardo Osorio P into. )
7.698. Isaac Avelino Dantas.
7.699. A lvaro Ferre ira  da Costa.
7.700. Alberto Rocha.

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 28 DE JUNHO 
DE 1934

7.701. Henrique Ribeiro Boacnin.
7.702. Adelaide Monteiro Martinho,
7.703. Manoel Soares.
7.70 4. João Claudino F re ire .
7.705. Adamastor Aqualuza.
7.706. V ictor Muniz.
7.707. Mario da Cunha Pinto.
7.708. Manoel Rodrigues Alvarez..
7.709. Onelio Pereira Cracel.
7.710. Oswaldo Carreiro.
7.711. Manoel Jorge.
7.712. Abrahão Carpeniscann H irsck.
7.713. Sylvio da Costa Lam bert.
7.714. Nicacio Augusto Ferreira  Campos.
7.715. Ramiro Caetano da S ilva .
7U716. Mario Tavares F ilho .
7.717. Antonio do Carmo.
7.718. Cândido Rodrigues de AzurdO.
7.719. Antonio Cid Gouveia.
7.720. A lc ir  Baptista.
7.721. Arlindo de Arruda.
7.722. Francisco Claudino de Souz*-
7.723. Ab ilio  Augusto Thom az.
7.724. Lindonor de Andrade.
7.725. Carlos de A lm eida.

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 30 DE JUNHO 
DE 1934

7.726. Eugênio Augusto Ramos.
7.727. José A ffonso Real. i
7.728. Elias de Moraes.
7.729. Pedro Angeram i.
7.730. U fario  Domingues de Rezende.
7.731. Octacilio Francisco da S ilva.
7.732. A lfredo Pinto F ilho.
7.733. W illy  Gustav S iegfried Hofkc.
7.734. Mauro Prado.
7.735. W aldem ar Carneiro da S ilva .
7.736. Sebastião Stoehler.
7.737. Armando Castilho.
7.738. Orlando Van Erven.
7.739. Manoel de Lim a Pedreira Junior.
7.740. Francisco Faviean.
7.741. Olinda Ferreira  Sampaio.
7.742. Carlos Renato G rey.
7.743. Carlos Martins.
7.744. João Mazzolo.
7 .7 45. Manoel Protazio da S ilva.
7.740. Eduardo Borges da Rocha Junior.
7.747. Pedro da Costa S ilveira .
7.748. Oswaldo Mello Braga de O liveira .

TERCEIRA ZONA ELEITORAL

(Distritos municipais de Copacabana, Gávea e Lagóa)

Juiz —  Dr. José Duarte Gonçalves da Bocha

Escrivão —  Carlos Waldemar de Figueiredo

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 20 DE JUNHO 
DE 1934

6.245. Ab ilio  d 'A lm eida.
6.515. Sophia SaJomé d Horla Lcssa W aldeck.

Q UALIFICADO POR DESPACHO DE 28 DE JUNHO 
DE 1934

0.383. George Edmund Roach.
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QUALIFICADOS POR DESPACHO DF. 25 DF. JUNHO 
DE 1934

6.571. Martinho José de Sá.
6.572. Agnella Lopes Carneiro. '
C .573. Antonio V irg ilio  da S ilva.
C .574. José Lu iz Paredes.

Q UALIFICADO POR DESPACHO DE 27 DE JUNHO 
DE 1934

6.575. João Gerardo de Lam are S. Paulo.

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 20 DE JUNHO 
DE 1934

6.577. Lucio de Maftos Goulart.
C .578. V ictor Rodrigues da Rocha Goulart,
6.579. Manoel Queiroga.

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 27 DE JUNHO 
DE 1934

C .580. A ry  Carahyba da S ilva.
6.581. A lfredo dEscragnolle Taunay.
C .582. José Maria dos Santos.
6.583. Francisco Leitão F ilh o .
6.584. Heitor V ieira  dos Santos.
6.585. Octavio Costa.
6.580. Jayme José de Azevedo.
6.587. Antonio Albino de Barros.
6.588. Sebastião Cavalcanti de Lucena.
6.589. Eulalio Ogeda.
6.590. W aldem iro Bento da S ilva .
6.591. Á lvaro Pereira da S ilva .

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 2S I)E  JUNHO 
DE 1934

6.592. V icente Tramonte Garcia.
6.593. V ictor Serpa Coelho.
6.594. Pedro de O liveira Junior.
6.595. Chrisostomo José de Macedo.
6.596. Newton Accioly Braga.
6.597. Rubens Nunes de Souza.
6.598. João Pires de Mello.
6.600. José Baptista Lopes
6.601. Atcindo Ferre ira  da Cosia.
6.602. Renato P inheiro .
6.603. Asdrubal Rios.
6.604. V ictor W ilson-
6.605. Romano Rebellff.

INDEFERIDOS :

6.576. Ercole G iannini. — Tndefiro o pedido de qualifica-
ção, visto como o requerente se assina Ercole —  
e dos documentos de fts . 3 e 4 consta o nome 
próprio  —  Hercules.

Rio, 25 de junho de 1931. —  D r. José D uarte.

6.599. Benlo Moreira Padrão. —  Esclareça a divergência de
nome que se nota entre a petição de íls . 2 e a 
certidão de fls . 3.

Rio, 28 de junho de 1934. —  D r. José D uarte.

C.C06. John Arm slrong Read. —  Reconheça, novamente, a 
assinatura do ofic ia l que passou a certidão de 
fls . 3.

Rio, 30 de junho de 1934. —  D r. José D uarte. 

Segunda Circunscrição

QUARTA ZONA ELEITORAL

(Distritos municipais dc Sí»nt'Ana, Gamboa, Espirito Santo 
c Rio Comprido)

Juiz —  Dr. Tosca no Spinola

Escrivio —  Francisco Farias

QUALIFICADO POR DESPACHO DE 2 DE JUNHO DE 1934 

C.083. Aurélio  Rodrigues Ferraz.

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 7 DE JUNHO DE 1934

6.209. A lberto Corrêa.
6.210. Ismael Peixoto de Miranda.
C .211. Antonio Viegas de Carvalho.
6.212. W a ld ir  Teixeira  Barbosa.
6.213. Eduardo Baptista Lopes.
C .214. Manoel da S ilva.

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE S DE JUNHO DE 1934

6.215. Braulino Antonio dos Santos.
6.210. Moacyr Ccrqueira Barcellos.
6.217. Antonio Cataluna Neves.
6.219. Cloíildc Nascimento.
6.220. Severino Tenorio Cavalcante.
C .221. A ry  de O liveira.
6.222. Oswaldino Martins Baltar,
6.223. José do Am aral.
6.224. Paulo de Souza Garcia.
6.225. Arnaldo Alves da S ilva.
6.220. Manoel da Silva Valente.
6.227. João Pereira  da S ilva .

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 11 DE JUNHO 
DE 1934

5.320. Andrcsa Augusta Chalréo.
6.228. Zacharias Corrêa Nadaes.
6.229. Henriques Coppolo.
6.231. João Manoel da S ilva .
6.232. Albino José Corrêa Junior.
6.233. Salvador Lincoln.
6.234. Theophilo Pereira A ffonso.
6.235. W aldem ar A lves.
6.236. Ewaldo Herges.
6.237. Gilberto Augusto Cardoso.
6.238. Arthur A lves do Rego.
6.239. Manoel João dos Passos.
6.240. Moacyr dos Prazeres Fonseca.
6.241. José Théodoro do Nascimento.
G.242. O lympio Barbosa L e ite .
6.243. Durval Mello da Rocha.

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 12 DE JUNHO
DE 1934

6.244. Ernesto Decembrino,
6.245. Rapbael Agostinho.
6.246. João A lves de Aragão.
6.248. W aldem iro Nunes de Mello,
6.249. José Augusto Chalréo.
6.250. Ramiro R ibeiro.
6.251. A lvnro Vidal Domingues.
6.252. W ald is L yra .
6.253. José Garcia Carneiro.
0.254. José Rodrigues.
0.255. José Rodrigues Lopes.
0.256. Henrique Copolito.
6.257. Francisco Iorco.
6.258. Benedicto dos Sanlos.
6.259. Empedocles Ccllular.
6.260. Cândido Rodrigues Guimarães.
6.261. Antonio de Oliveira Ribas.
6.262. Eugênio Ribeiro Lea l.
6.263. Arlir.do da Silva Fontes.
6.264. Antonio dos Bastos Ferre ira .
0.265. An fid io  Occhuzzi.
6.266. Michelino Melino.
6.267. Manoel da Costa Azevedo.
6.268. Lu iz L ino Barbosa.
G.26P. W ilton Tonelli Rebello.
0.270. Jo°é Lea l.

QUALIFICADOS POR DF,SP ACHO DE 13 DE JUNHO
DE 1934

6.271. Henrique Ramalho.
6.272. Mauricio Ignacio Barret.
6.273. V ictor Gonçalves de Sant’Ana.
6.274. Carlos Gante.
6.275. Cieero Teixeira de Andrade.
6.276. João Baptista Corrêa.
C .277. José Sachi
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6.278. Lu iz de L im a .
6.279. Antonio Novelino.
6.280. Rom ildo Ferre ira  Martins.
6.281. A b ilio  Pereira  P in to.
6.282. Miguel Amendoeira.
6.283. José Jansen do Paço.
6.28 5. Eduardo Ernani Camuyrano,
6.285. Ulysses Martins.
6.286. Maria José de Souza.
6.287. W aldem ar Corrêa Lopes.
6.288. Manoel Joaquim de O liveira .
6.289. Nair dos Santos F erre ira .
6.290. Mario D iniz de Carvalho.
6.291. Aureliano Gonçalves de O liveira .
6.292. Genaro R ibeiro Novaes.
6.293. S ilv io  Motta.
6.29 5. Pedro de Souza e S ilva .
6.295. Egberto Magalhães.
6.296. Antonio Corrêa F ilh o .
6.297. A lziro  A lves de Macedo.
6.298. Á lvaro de Barros Lobo.
6.299. Sebastião Sabino Bastos.
6.300. Renato José Pontes.
6.301. Abrahão José Machado.
6.302. Elisa Cardim da S ilva .
6.303. A lfredo Homem de Carvalho.,
6.304. José Bandeira Maia.
6.305. A loysio de Sant'Anna.
6.306. Honorio Angelo.
6.307. Octacilio de Castro Barrozo.
6.308. Enedina de O live ira .
6.309. Pedro Paulo dos Santos.
6.310. José Cicero da S ilva.
6.311. Carlos Pires da Fonseca.
6.312. Jorge Castro.
6.313. José A lves da S ilva .

QUALIFICADOS POR DESPACHO 
DE 1934

DE 14 DE JUNHO

6.311. Dalathiel de França Rocha, ,
6.315. A lfredo  do Am aral.
6.316. Mario Caramico V ie ira .
6.317. A lfredo G iorg io .
6.318. W aldem ar Bahia,
6.319. Custodio Felism ino da Cunha.
6.320. João Guimarães Fievet.
6.321. A ltivo  Braulio dos Santos.
6.322. José Magalhães. *
6.323. José Queiroz Prates.
6.324. W aldom ier Monteiro Soares.
6.325. Antenor José dos Santos. >
6.326. Teclo Manoel Cavalcante.
6.327. Severino Ferre ira  dos Sanlos.
6.328. Martha E m ilie  Fernande Ricchcra.
6.329. W aldem ar Dantas Rabello.
6.330. Manoel Messias Brandão.
6.331. Elias Farah.
6.332. Fausto Gomes de Alm eida
6.333. Inocencio Mendes.
6.33 5. A lbertino Gomes Tavares.
6.335. Manoel Martinez y  Alonso..
6.330. Avelino Mendes.
0.337. Adbemar A lves de Souza. .

QUALIFICADOS POR DESPACIIO DE 15 DE JUNHO
DE 1934

6.338.
6.339. 
0.340.
6.341.
6.342.
6.343.
6.344. 
0.345. 
0.346. 
6.317. 
0.348.
6.349.
6.350.
6.351 .
6.352.
6.353.

Benediclo Pires da S ilva . 
Aristides Pereira de Souza.
José Boaventura dos Santos. 
Manoel do Carmo Magalhães, 
Manoel João de P inho. v
Daniel Garcia Santiago. 
Godofredo Baptista dc Carvalho. 
Aristides Gomes Rosa.
Antonio Farias.
Adalgisa Galdina Marques. ’ 
Cypriano Damasceno. - 
Celestino Esteves.
Dario Valões Magdalena.
Manoel Justiniano Bai*bosa. 
Manoel de Mattos.
Obaldini de Souza Carneiro.

6.354. S y lv io  da S ilva.
6.355. Zeferino Apolonio de Souza Barbosa.. .
6.356. Euzebio Alves Cordeiro.
6.357. Pedro Elias de Barros,
6.358. Tasso Riograndino F io r i Belem .
6.359. Euclydes Lopes.
6.360. Francisco da S ilva*
6.361. Carlos A lves Junior.
6.362. Ernesto Ventura de Carvalho.
6.363. W a lter An izor Neustadt.
6.364. Carlos A ffonso de Andréa.
6.365. Paulo Ré.
6.366. Pedro S ilve .
6.367. A lberico Garritano.
6.368. Orlando Taranto. *
6.369. Salvador Santoro.
6.370. A lfredo Costa O liveira.
6.371. Carmino Sciliano.
6.372. Leonel Fernandes T e ixe ira .
6.S73. Manoel Gomes V e iga .
6.374. A ry  Christiano S ilva ,
6.375. G ilberto da S ilva Soares. ‘
6.376. Hermogenes Machado das Chagas.''
6 .377. Lu iz Mauro.
6.378. Lu iz Form ignani.
6.379. João Francisco A gu ia r.
6.380. Guilherme Pinto Coelho.
6.381. Pom pilio  Josephino.
6.382. Gorki Am aral.
6.383. Antonia da Silva R ibeiro .
6.384. A leixo de Sá Carvalho.
6.385. Leonardo V ie ira  dos Santos.
6.386. Paulo Teixeira  Dias.
6.387. José V ive iros  P inheiro .
6.£88. Josué Martins.
6 .389. Oscar Fróes de Jesus.
6.390. José da Cruz A m ie iro .
6.391. Antonio Monteiro Guimarães.
6.392. João M . Cange.
6.393. Antonio José de A lm eida.
6.394. João de Alm eida F r ia s .
6.395. Amadeu Alonso.
6.396. Manoel Soares de Campos.
6.397. Paulo da Cruz de Souza Lins.
6.398. Custodio Romualdo da S ilva .
6.399. David da S ilva Neves.
6.400. Carlos de A lm eida.
6.401. Francisco Antonio Madeira.

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 
De 193*

16 DE JUNHO

6.402. Mario Penna.
6.403. Udefonso Theberges Bezerra.
6.404. Joaquim Soares de O liv e ira .,
6.405. Demosthenes M aciel.
6.406. Isaac Cotinhola.
6.407. Pahnyra de Souza.
6.408. João Eraygdio D ias.
6.409. G regorio T e ixe ira .
6.110. Armando Agu iar Canabaie.
6.411. Adalberto Machado Mendes.
6.412. Duben Dias Barroso.
6.413. T i lo  Baptista Neves.
6.414. Jorge .Moreira Costa.
6.415. Bernardino Barbosa.
6.416. Aureliano Rom eiro da Rocha.
6.417. Á lvaro  V ie ira  F re ire  da S ilva .
6.418. Domingos Gatto.
6.419. Joaquim da S ilveira Furtado.
6.420. Roberto Rodrigues Lisbôa.
6.421 Theodoro Maurício dos Santos.
6.422. Orlando Lu iz Machado.
6.423. L in o  Honorato do Carmo- ,
6.424. Lu iz Lopes da S ilva .
6.425. Eugênio Guilherme de Simãb.
6.426. W aldem iro Lu iz  Machado.
6.427. Aureo de Souza e A lm eida.
6.428. Gualter da S ilv3 Mano.

in d e f e r id o s  :

6.218. Bernardino de Souza Neves. .
6.230. Aureliano Dulra Marlins.
6.247. Adelino Em ygdio dos S an los .'
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5.5C2. Albino de Souza F re ire .
5.564. Lourenco Playan M artel.
5.734. Natal S iciliano.
5.738. José Pinto R ibeiro.
5.878. Manoel Celestino da Costa.
5.970. Herm inio Mandarino.
5.97 4. Marcos Kau ffm an .
C .003. João Cezar da Cruz.
6.429. V ivaldo Palma Lim a F ilh o .

QUINTA ZONA ELEITORAL

ÍDistritos municipais de Engenho Velho, São Cristóvão
e Tijuca)

Juiy. —  João Sevcri.-mo Carneiro da Cutihn

-  Escrivão —  Francisco Faria»

Q UALIFICAD O S POR DESPACHO DF. 28 DE JUNHO 
DE 1934 „

7.495. Nelsina Ponthé da Silva.
7 .496. José Faria A lves da Cunha,
7.497. D iva Novaes.
7.498. Lucia Silva Santos.
7.499. Francisco de O liveira .
7 .500. André Crutchagne Peres
7.501. Jorge Costa Brasil.
7.502. Antonio Pinto de Souza Rezende,
7.503. Mario S ignoretti.
7.504. Carmelio O urique»
7.505. Pedro Salgueiro.
7.506. João André de Castro Junior.
7 .507. Rodoplio .Moreira Torres .
7 .509. Antonio Manoel da S ilva .
7 .510. Francisco Sacramento Sampaio.
7 .512. Frederico Machado.
7.513. Y ilm a iio  Nogueira L im a .
7.516. Floreston Theadoro da S ilva .
7.517. Nelson Bellin i Robuslo.
7.518. Lu iz Mario Jeobás da Motta.
7 .519. Manoel Vianna L ins.
7.520. Homero S ilva .
7.521. Oswaldo Guimarães.
7.522. Aristides Machado.
7 .523. Julio Pinto R ibe iro .
7.524. Th iago Lu iz de França.
7.525. Pauiino de O liveira F ilh o .
7.527. E loy dos Anjos.
7 .528. Jayme da Costa Ferre ira .
7 .530. Nelson Pereira de Castro.
7.531. Casimiro José Francisco.
7.538. Aibano Guizande V ie ira .
7.534. Geraldo de Andrade W erncek.
7.535. Carlos de Miranda R ibeiro.
7 .538. Arthur Lopes da Conceição,
7.539. Daniel Fernandes Caldas.
7.540. Armando -Barros.
7.541. Esmeralda Martins Lopes.
7 .5 43. Maria A lves Monteiros.
7.540. Helvia Moreira de Rezende.
7.547. Maria Steila de Rezende.
7.548. Eugênio Joaquim de O liveira .

Q UALIFICAD O S POR DESPACHO DE 00 DE JUNHO 
DE 1931

7.549. João Francisco Barbosa.
7.550. V icente Rodrigues da S ilva.
7.551. Ju&n Manuel Alonso Gayoso.
7.552. Antonio Gomes Menna.
7.553. João A lves de Carvalho.
7 .551. Herm inio L ea l.
7 .555. Nelson F a ria .
7.550. José Rodrigues.
7.557. Manoel Francisco Fraga
7.558. Arnaldo de Pauia L im a .
7.559. Amadeu Susini R ibeiro .
7.560. Sebastião Bruno.
7 .561. Boaventura Maggesài da Cunha Pere ira .- 
7 .563. Nelson P ires.
7.5G4. Sosther.cs Buckingham.
7.505. José Pereira  dos San tos .'

7 .567. Balthazar da S ilva .
7.568. Euzebio Felippe V ianna.
7.569. Eduardo Paulo de Freitas.
7.570. Nelson Fernandes Pereira .
7.571. Cronje Cordeiro Nobre.
7.572. Fernando L im a .
7.573. Jamil Muanis.
7.574. A lberto José do Couto Junior.,
7.575. João Dmingos Lauria .
7.577. Ecylla Carvalho Castello Branco.
7.578. Jonathas Gardia.
7.579. Antonio Ferreira  da Rocha.-
7.580. Sylvio de Paiva  Rezende.
7.582. Julio Bento Dausats.
7.583. Auxiliador Gomes.
7.585. Autoriano Sacramento Seixas.
7.587. Ernani de Moraes.
7.588. João de Andrade M ello.
7.589. João A lfredo .
7.590. João Carreirão Bernardes..
7.591. José de Agu iar Cardoso.
7.592. Oséas da S ilve ira .
7.593. A rcy  Tenorio d‘A lbuquerque.
7.595. Francisco da Costa O liveira .
7.598. Maria Cecilia Pereira Gomes O liveira.
7.599. Adopho Te ixe ira  Bastos..

I n d e f e r id o s  :

7.413. João E leutério de Oliveira.- 
7.440. Raymundo de Mattos S ilva.
7.508. José Fernandes da S ilv a ,
7.511. José Rodrigues V ie ira ;
7.514. José de Souza Braga.
7.515. Seylla Marcondes Machado.
7.52G. Aylton Carvalho da Gama.
7.529. Antonio A ffonso Rodrigues.
7.532. Antonio Pereira  D ias.
7.530. Philadelpho Xavier M éro*
7.537. Lu iz Pereira  da Silla
7.542. Angelo Lopes.
7.544. Epitacio Ubirajara Fontes>
7.545. Hugo de Alm eida Couto.
7.562. Manoel Coelho.
7.506. Reynaldo da Silva Nunes.
7.570. Joaquim de Souza A lves.
7.581. Alexandre F ian i.
7.584. Angcnor Joaquim da Motta.
7.586. Agostinho Asencio Lucas.
7.594. F irm o de Barros Perestrello de Carvalhosa.
7.590. José de O liveira Coelho Possas.
7.597. Luis de Barros Pereslrello de Carvalhosa.

QUALIFICADOS POR DESPACHO DF, 2 DE JULHO 
DE 1934

7.601. Inali Coelho.
7.602. Gastão Fonseca.
7.603. Nestor Daltro.
7.604. Cesario Te ixe ira .
7.605. Antonio Bento dos Santos.
7.606. Armando B rito .
7.007. José Avres Couto.
7.608. Pedro Celestino Telles de Menezes.
7.609. Octavio da Costa Azevedo.
7.010. José Maximiliano Francisco Andreatto.
7.611. Firm ina Baptista.
7.612. O liverio Antonio Lameãa Ilcrnandes.
7 ! 013. Antonio R ibeiro dc Vaseonceilos.
7.614. Armando Dias.
7.016. Nelson Alves L im a .
7.617. Lindolpho Rodrigues de O liveira .
7.619. José das Neves Carneiro.
7.620. Ascendino José Ramalho.
7.621. Sylvio Romano.
7.623. José Ferre ira  Albuquerque.
7.629. Mario de Andrade.
7.630. Clementino Ferreira  da S ilva.
7.031. José Soares de Azevedo.
7.032. Enrico Salgueiro.
7.633. Euclides Appolinario de Azevedo.
7.634. José V ieira  de Araú jo .
7.635. Nestor Pereira L e ite .
7.636. Henrique da Silva Costa.
7.637. Abel Barbosa.
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7.G3S.
7.639.
7.640. 
7.644.
7.642.
7.643.
7.644.
7.645.
7.646.
7.647.

P"dvo Perez y  Perez.
Heitor M oreira Netto.
G ilberto Ferreira  de Assumpção Junior. 
João Espíndola de Magalhães.
João Carneiro da S ilva .
L ino Saldanha.
Mariâ de Lourdes de O liveira.
Maria Thereza de Rezende.
Oswaldo da Cunha Caetano.
Reynaldo Martins Tavares. >

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 3 DÉ JULIIO  ' 
DE 1934

S ‘
7.648. Roberto Simões da Fonseca.
7.649. Yolanda Tonelotto.
7.650. Alcebiades Soares da S ilva .
7.051. Benedicto Jakin Rojusa.
7.652. Dario de Souza P ere ira .
7.654. Jesus L im a.
7.656. José Bispo Pires dos Santos.
7.657. Pedro José Salomão.
7.658. Venusto Alm eida Pereira .
7.660. Gladstone Ferre ira  M ello.
7.661. José Lu iz de V a lle .
7.662. Newton Tavares de Moraes.
7.663. Henrique José Schultz.
7.667. Pedro Fernandes Guimarães.
7.668. Norival Pires de Alm eida
7.671. Henrique Chagas.
7.673. Antonio Russo.
7.675. Oswaldo de Noronha.
7.676. Ernesto Garcia da S ilva .
7.678. José Balbino.
7.679. Antonio V içoso Moreira de Rezende
7.680. Eurico Costa.
7.681. Armando Ballalai.
7.683. Manoel Martins Pereira da Silva F ilho.
7.685. Lu iz Felippe Nogueira.
7.686. Lu iz T o rto r i.

INDEFERIDOS *

7.600. A lfredo Alexandre Franklin .
7.615. Al varo Paixão.
7.618. Felippe dos Santos Bandeira.
7.622. Antonio Lu iz M igueis.
7.624. Brocardo Ricardo.
7.625. Jayme Carvalho Bressane.
7.626. Hereulano Rollemberg Bôtfo.
7.627. Manoel dc Azevedo Santos Moreira Sobrinho.
7.628. José Ignacio Rodrigues L iberato.
7.653. Erothides da S ilve ira .
7.655. Armando Marcenaro.
7.659. José Gonçalves da Cal.
7.664. Augusto Thiago Brandão dos Santos.
7.665. Horacio Fontella F ia lho.
7.666. Marcilio do Rego Martins da Costa.
7.GC9. Jorge Henrique V ives.
7.670. Salvador Albano.
7.672. Eduardo Ferre ira  L e ite .
7.671. Louriva l W ilken  de Carvalho,
7.677. Jair Carlos Lu iz.
7.682. Bernardino Dias F igueiredo.
7.654. Francisco José Martins Pereira  F ilho .

SEXTA ZONA EEEITOItAE

(Distritos municipais de Andaraí, Meyer e Engenho Novo)

Juiz Dr. M.ortinho Garcez Caldas Barreto

Escrivão —  Francisco Farias

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 29 DE JUNHO 
DE 1934

10.266. Luiz Vaz Junior.
Osmar Vaz Porto.

í !U o - « ' - }!;!°v ando Gomes Vianna.
ín *>~n’ ncrha-l Aderico Galvão de Queiroz.IO .J i O. Milton Paraiso.
10.271. Arnaldo Martelli
10.272. Agostinho Machado.

10.273. Antonio Carlos dos Santo3.
10.274. Francisco da S ilva .
10.275. A lfreoo  Baptista da S ilva .
10.276. Julio de Souza Paulino.
10.277. Antonio Ferre ira  P in to .
10.278. Guttemberg Mendes Cavalleiro.
10.279. José Augusto de Araú jo Jorge.
10.2S0. A lcides Jacintho dos Reis.
10.281. Rubem Pardelinha.
10.284. Á lvaro  Ortiz Patto.

,10.285. Antonio Carlos Baptista de Castro.
10.286. Annibal Fernandes Guimarães.
10.287. Antonio Gomes da Rocha.
10.288. Antonio Francisco de Paula.
10.289. Cacilda Casares Jorio . >
10.291. C lim erio de Alm eida D ias.
10.293. Domingos Martins.
10.294. Edgard Simões S ilva .
10.295. Esdras Monteiro Piquet Moscoso.
10.296. Francisco de Paula Gonçalves de Magalhães.
10.297. Tu lio  Antunes da Cunha Guimarães.
10.298. Theodoro da S ilva .
10.300. Noé Justino dos Santos.
10.301. Odalis Pedro de Alcantara.
10.302. O livio  Pinato.
10.303. Oswaldo Lopes Pere ira .
10.304. Oswaldo da Silva Paranhos.
10.305. Raul França.
10.306. Raul Souza Barros.
10.307. Francisco Rodrigues da S ilva.
10.308. Geraldo Joaquim da Costa.
10.309. Osmar de Castro Caminha.
10.310. Jayme M illan.
10.311. Joaquim Antonio Lourenço.
10.312. Joaquim Moreira da S ilva .
10.313. José A lvarenga.
10.314. José Augusto de Carvalho.
10.315. José G regorio.
10.316. José de Souza Portas.
10.318. Lu iz Cavanelas Fernandes.
10.319. Manoel Machado Raposo'.
10.320. Manoel José dos Santos.
10.321. Mario de Souza P ires.
10.322. Moacyr A v ila  Pere ira .
10.323. Alcebiades Rodrigues Corréa.
10.324. Valentim  Benites.
10.325. Adhemar Augusto da Silva Borges
10.326. Sebastiana Gomes de Azevedo.
10.327. Henrique Severo Lopes.

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 3 DE JULHO 
DE 1934

10.328.
10.329.
10.330.
10.331.
10.332.
10.334.
10.335.
10.336.
10.337.
10.338.
10.339.
10.340.
10.341.
10.342.
10.343.
10.345.
10.346.
10.347.
10.348.
10.349.
10.350.
10.351.
10.352.
10.353.
10.355.
10.356.
10.357.
10.358.
10.359.
10.360.
10.361.

Humberto A lves do Couto.
A l varo Assis Rosas.
James M. K im  B ell.
Antonio Moraes Junior.
Manoel Bernardino Heuriques. 
Juracy Maurell Spinola.
Carlos Monteiro Soares 
Octacilio Quinderé.
Cassiano da S ilva .
Djalma Bastos de Sá.
Edmundo de O liveira S ilva . 
Sebastião Pereira .
Apparicio Soulelino.
Manoel Hermenegildo de O liveira . 
Mortinho Lopes S ilva .
Esmeralriino da Cunha Padrão. 
Em ilio  dos Santos S ilva.
A l ti no Joaquim da S ilva . j  
José Domingos Barbosa.
José de Souza Moreira.
Alehibalde índio do Brasil Ferraz. 
Bernardino A lves de Freitas. 
Fernando Gomes Tarlé .
Rubem Soares Barrouin.
Arnaldo André de Souza.
João Braga Martins Pereira , 
rheophilo Pereira  de Vasconcellos. 
Manoel Cezario Martins.
Sebastião Joaquim de O live ira . 
Manoeel Alexandre A lves.
Oscar Santana.
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10.362. Orcino F aris .
10.363. Perola Goulart Morena.
10.364. Salustiano Moraes dos Santos.
10.365. Lagrange Guena Moraes da S ilva .
10.366. Julio Dantas.
10.432. Everaldo Fernandes E iras.

INDEFERIDOS :

10.290. Newton Soares de L im a Xetto.
10.290. Benediclo Nascimento.
10.283. A l varo Gomes de O live ira .
10.317. Juvenal Manoel dos Santos.
10.282. Adriano Tavares.
10.292. Carl F ritz .
10.344. Francisco Sampaio de Azevedo.

Terceira Circunscrição

NONA ZONA ELEITORAL

'(Distritos mnnicipals de Realengo, Campo Grande, Santa Cruz 
e Guaratiba)

Juiz —  Dr. Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda

Escrivão —  Plácido Modesto de Mello

QUALIFICADOS POR DF.SPACHO DE 4 DE JULHO 
DE 1934

4.780. Manoel Lara Rosa.
4.781. M arcionilio Pinto R ibeiro.
4.783. Orlando de Miranda.
4.784. Pedro do Carmo Amado.
4.785. Thereza Sabina Carreira.
4.786. Menegnndes Verissim o Machado Sobrinho.
4.788. Lu iz Domingos Perez.

e m  d i l i g ê n c i a :

4.787. Francisco Palerm o.
4.790. Octacilio Meirelles dos Passos.

I EDITAIS DE INSCRIÇÃO

v Primeira Circunscrição - 

SEGCNDA ZONA ELEITORAL

[(Distritos municipais dc Glória, Santa Tercza, Santo Antonio
e Ajuda)

Juiz —  Dr. Frederico de Barros Barreto

Faço público, para os íins dos arls. 43 do Código c 25 do
Regimento dos Juízos e Cartórios Eleitorais, que por êste
Cartório c Juízo da 2a Zona Eleitoral, estão sendo processa
dos os pedidos de inscrição dos seguintes cidadãos:

JiASTÃO RODRIGO DE AZEVEDO (11.322), íilbo  de Rodrigo 
Augusto de Azevedo e de Maria Hvpolita de Azevedo, 
nascido a 8 de fevere iro  (W 1S97, no D istrito Federal, 
empregado público, casado, com dom icilio eleitoral no 
distrito municipal de Santo Antônio. (Qualificação re 
qu erida .)

‘ARNALDO DE ALM EID A COUTO (1 i .323), filho de Maria 
Lucia  da Conceição, nascido a 2 de abril de 1S94, em 
Campos, Estado do Rio, chauffeur, casado, com dom icí
lio  eleitoral no distrito municipal de G lória. (Q u a lifi
cação requerida .)

I»EM ETRIO  ANGELO (11.324), filh o  de Lucas Angelo e de 
Anna Maria Dauauro, nascido a 21 de junho de 1895, 
em Pendotiba, E-lado do Rio, comércio, casado, com do
m ic ilio  eleitora! no d is lr ilo  municipal de A juda. (Qua
lificação requerida .)

■T0.\O D IAS DA M OTTA (11.325). filho de Ferrando Dias 
da Motla e de Anlonia Hugo da Moita, nascido a 20 do 
outubro de 1911, em N ilerói, Estado do Rio, comércio,

solteiro, com dom icílio eleitoral no distrito municipal 
de A juda. (Qualificação requerida.)

ANTONIO  CORRÊA DE M ELLO O LIVE IRA  (11.326), filho 
de Antonio Corrêa de Mello O liveira e de Victorina 
Am alia de Mattos Oliveira, nascido a 29 de maio de 
1879, no D istrito Federal, empregado público, casado, 
com dom icílio eleitoral no distrito municipal de Santo 
Antônio. (Qualificação requerida.)

TH IERS LUCIO DE MENEZES (11.327), filho  de Djalma 
Lucio de Menezes e de Julia Souza de Menezes, nascido 
a 21 de fevereiro  de 1910, no D istrito Federal, comér
cio, solteiro, com dom icílio eleitoral no distrito muni
cipal de A juda. (Qualificação requerida.)

ARNALD O  L IM A  DA FONSECA (11.328), filh o  de Alberto 
Lim a da Fonseca e de Candida de Magalhães Fonseca, 
nascido a 23 de fevere iro  de 1904, no D istrito Federal, 
comércio, casado, com dom icílio eleitoral no distrito mu
nicipal de G lória. (Qualificação requerida.)

JOSÉ PAULO  AFFONSO (11.329), filho de Manoel Antonio 
A ffonso e de Marcelina Affonso, nascido a 19 de janei
ro de 1907, em Petropolis, Estado do Rio de Janeiro, 
comércio, casado, com dom icílio eleitoral no distrito 
municipal de G lória. (Qualificação requerida.)

CYPRIANO LOURF.NÇO SIMF.DO (11.330), filho de Cypria- 
no Lourenço Simedo e dc Joaquina de Jesus, nascido era 
dezembro de 1875, em Portugal, funcionário público, 
solteiro, com dom icílio eleitoral no distrito municipal 
de G lória. (Qualificação requerida.)

RICARDO ANTONIO MACHADO JUNIOR (11.331), filho de 
Ricardo Antonio Machado e de Ilydia do Couto Soares 
Machado, nascido a 31 de ju lho de 1882, no Distrito 
Federal, advogado, casado, com dom icílio eleitoral no 
distrito municipal de Santo Antônio. (Qualificação re
querida . )

.WALDEMAR SOUZA RIBEIRO (11.332), filho de Silverio 
Souza Ribeiro Junior e de Maria Am elia Ribeiro, nas
cido a 13 de fevere iro  de 1897, em Santa Luzia do Rio 
das Velhas, Estado de Minas Gerais, dentista prático, 
casado, com dom icílio eleitoral no distrito municipal 
de Santo Antônio. (Qualificação requerida .)

JOÃO ORLANDO (11.333), filho  de José Orlando e de Ma- 
gdalena Cuchone, nascido a 29 de junho de 1912, no 
D istrito Federal, funcionário do Banco do Brasil, sol
teiro, com dom icílio eleitoral no distrito municipal de 
A juda. (Qualificação requerida.)

MARTA CAROLINA DE MOURA COUTO (11.334), filha de 
João Carlos Pereira Couto e de Luiza Enriqueta Moura 
Couto, nascida a 6 de abril de 1878, no D istrito Fe
deral, professora municipal, solteira, com dom icílio 
eleitoral no distrito municipal de A juda. (Qualificação 
requerida.)

JOSÉ CAETANO DOS SANTOS (11.335), filh o  de José E p i- 
phanio do Espirito Santo e de Maria Magdalena do Es
p irito  Santo, nascido a 10 de junlio de 1900, em Lagof- 
nha, Estado da Baía, alfaiate, casado, eom dom icílio 
eleitoral no distrito muuicipal de Santo Antônio. (Qua
lificação requerida.)

LEONARDO PAIANO  (11.336), filho de Francisco Paiano e 
de Maria Concetta Bevilaqua, nascido a 6 de setembro 
de 1902, no Distrito Federal, comércio, solteiro, com do
m icílio eleitoral no distrito municipal de Santo Antô
nio. (Qualificação requerida.)

IR1NEU DOS SANTOS AZEVEDO (11.337b filh o  de João 
José de Azevedo e de Maria José dos Santos, nascido a 
13 de setembro de 1890, no D istrito Federal, operário, 
casado, com domicílio eleitoral no distrito municipal de 
Santo Antônio. (Qualificação requerida.)

MANOEL JOSÉ DA CONCEIÇÃO FILH O  (11.338), filho de 
Manoel José da Conceição e de Maria da Conceição Mo
reira, nascido a 28 de fevereiro  de 1904, no D istrito F e 
deral, operário, casado, com dom icílio eleitoral no dis
trito  municipal de A juda. (Qualificação requerida.)

ANGELO GIMENEZ (11.339), filho de Simon Gimenez e dc 
Joanna Itubio, nascido a 30 de janeiro de 1894, no Dis
trito Federal, motorista, solteiro, com dom icilio eleito
ral no distrito municipal de Ajuda. (Qualificação re
querida .). _
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AHNOLD Z IPPE R  (11.340), filh o  de Isaac Zipper e de Fan- 
ny Zipper, nascido a 29 de setembro de 1900, na Áustria, 
comércio, solteiro, com dom icílio eleitoral no d istrito 
municipal de G lória. (Qualificação requerida .)

JOSÉ APPO LIN AR IO  DE JESUS (11.341), filh o  de Maria 
V ictorina do Jesus, nascido a 20 de dezembro de 1907, 
em  São Sebastião, Estado da Baía, empregado no co
mércio, solteiro, com dom icílio eleitoral no distrito mu
nicipal de A juda. (Qualificação requerida .)

JOSÉ FONSECA REQUENA (1 .342), filh o  de Antonio Fon
seca Lago e de Maria Fonseca Requena, nascido a 10 de 
janeiro  de 1907, no D isrtito Federal, empregado no co
mércio, casado, com dom icílio eleitoral no distrito mu
nicipal de A juda. (Qualificação requerida .)

ALVARO  ALVES PEREIRA (11.343), filh o  de Antonio Luiz 
A lves Pereira e de Faustina Candida Pereira, nascido a 
13 de abril de 1905, no D istrito Federal, empregado no 
comércio, soiteiro, com dom icílio eleitoral no distrito 
municipal de A juda. (Qualificação requerida .)

FRANCISCO ACHILLES SANT’ANNA (11.344), filho de Fe- 
lippe Sanitago SanCAnna e de Maria A lexandrina, 
San t’Anna, nascido a 4 de outubro de 1894, em São S e - ' 
bastião, Estado da Baía, guarda-noturno, solteiro, com 
dom icílio eleitoral 110 d istrito municipal de Ajuda. (Qua
lificação requerida.)

LU IZ  M OTTA (11.345), filho de Manoel Machado da Motla 
e de Maria Luiza da Motta, nascido a 17 de ju lho de 
1886, em Sapucáia, Estado do Rio, barbeiro, viúvo, com 
dom icílio eleitoral no distrito municipal de Santo An
tônio. (Qualificação requerida .) •

CHARLES MUNDY JUNIOR (11.346), filho de Charles Mun- 
dy e de Patrocinia Mundy, nascido a 12 de novembro 
de 1895, no D istrito Federal, operário, casado, com do
m icilio eleitoral no distrito municipal de Santo Antô
n io. (Qualificação requerida.)

EDMUNDO FERNANDO DE MELLO FALCÃO (11.347), f i 
lho de Osorio Fernandes de Albuquerque e de Meckol 
Theonilla de Mello Falcão, nascido a 29 de maio de 1904, 
no D istrito Federal, comércio, solteiro, com dom icílio 
eleitoral no distrito municipal de Santo Antônio. (Qua
lificação requerida.)

OSCAR LOURENÇO (11.348), filh o  de A lfredo Lourenço e 
de Ermelinda Rosa Lourenço, nascido a 2 de junho de 
1894, no D istrito Federal, farmacêutico, solteiro, com 
dom icílio eleitoral no distrito municipal de A juda. 
(Qualificação requerida.)

MANOEL DA S ILV A  (11.349), filh o  de Bernardo da Silva 
Lessa e de Benedieta Maria da Conceição, nascido a 6 
de maio de 1889, em Rio Bonito, Estado do Rio de Ja
neiro, operário, casado, com dom icílio eleitoral no dis
trito  municipal de Santo Antônio. (Qualificação reque
r id a .)

ANTONIO BORGES DE CARVALHO (11.350), filho  de Da
n iel' Borges de Carvalho e de Maria Rosa Borges, nas
cido a 6 de janeiro de 1899, em Paraíba do Sul, Estado 
do Rio, motorneiro, solteiro, com dom icílio eleitoral no 
distrito municipal de Santo Antônio. (Oualificação re
querida .)

FERNANDO ESPOSEL (11.351), filho  de Carlos Monteiro 
Esposei e de Ida Machado Esposei, nascido a 27 dc ja 
neiro de 1910, no Distrito Federal, advogado, solteiro, 
com dom icílio eleitoral no distrito municipal de Glória. 
(Quahficaçao requerida.)

EDGARD DA ROCHA SOARES (11.352), filho de Beatriz
£ ' s,a .,da Conceição, nascido a 26 de agosto de 1896, no

f edera - empregado da Light, casado, com do-
£ „  ?nele, 'l ° ral -no distrit0 municipal de Santo Antô
n io . (Qualificaçao requerida.)

MAR5? s E i r n A, SHILVTEm A- (11\353)> f ilh °  de José Ignacio 
L  k  h ® Joaquina Antoma Ribeiro de Souza,

bmn a l o lde novembro de 1889, em Saquarema, Es-
f l X í i i  n de Janeiro, operário, solteiro, com dom icílio

(o in u íL S , rd( S V r “ Pa' 110 SaW°
<U-351), filho dc Arlslides 

i a w e s  da S ih a  e dc Luiza Tavares da Silva, nascido

a 3 de janeiro de 1908, em Atalaia, Estado de Alagoas, 
empregado municipal, solteiro, com dom icílio eleitoral 
no distrito municipal de A juda. (Qualificação reque- ' 
r id a . )

JOÃO DE ALM EID A SERRA (11.355), filh o  de Manoel de 
A lm eida Serra e de Clara da Silva Serra, nascido a 12' 
de outubro de 1895, no D istrito Federal, empregado uo- 
coméreio, casado, com dom icílio eleitoral no d istrito  
municipal de Santo Antônio. (Qualificação reque
rida . )

LEOPOLDO BORGES PEREIRA (11.356), filho de Cypriano 
Pereira  e de Anna Borges Pereira, nascido a 10 de abril 
de 1913, no D istrito Federal, comércio, solteiro, com 
dom icílio eleitoral no distrito municipal de A juda. 
(Qualificação requerida .)

ÜMBERTO CLYNCI (11.357), filh o  de Salvador Cianci e dô 
Florcntina Francisca Cianci, nascido a 3 de agosto do 
1908, no D istrito Federal, empregado no comércio, sol
teiro, com dom icílio eleitoral no distrito muuicipai de 
A juda. (Qualificação requerida.)

JOSÉ D IAS DO BOMSUCCESSO (11.358), filh o  dc Cândido 
•Tosé do Bomsuccesso e de Polucena Dias do Bomsuccesso 
nascido a 25 de março de 1898, no D istrito Federal, co
mércio, solteiro, .com dom icílio eleitoral no distrito mu
nicipal de Santo Antônio. (Qualificação requerida .)

JOSÉ DA S ILV A  (11.359), filh o  do José Francisco da Silva 0 
de Rachel Maria da Conceição, nascido a 14 de outubro do 
1908, no D istrito Federal, comércio, solteiro, com dom ici
lio eleitoral no distrito municipal de A juda. (Q ualifica
ção requerida.)

NKVVTOX DIAS DA CRUZ ,11.360), filho de Francisco do M e
nezes Dias da Cruz F ilho  e cie Ida da Costa Dias da Cruz, 
nascido a 18 de fevere iro  de 1913, no D istrito Feaerál. co
mércio, solteiro, com dom icílio eleitoral no distrito mu
nicipal de A juda. (Qualificação requerida .)

OSW ALDO CORRÊA DE CASTRO ( i  1.361). filh o  de Antonio 
Corrêa de Castro e de Maria Corrêa de Castro, nascido a 
29 de. novembro de 1905, no D istrito Federal, mecânico, 
solteiro, com dom icílio eleitoral no distrito municipal do 
A juda. (Qualificação requerida .)

SALVADOR IORIO (11.362), filh o  de Raphael lo r io  e de Ma
ria Cliristina Provenzano lorio , nascido a 21 de setembro 
de 1888, no D istrito Federal, comércio, casado, com dom i^ 
c ilio  eleitoral no distrito municipal de Santo Antôn io^ 
(Qualificação requerida .)

CARLOS DA S ILV A  LEMOS (11.363), filho  de Manoel Fran
cisco da Silva Lemos e de Anna Fernandes Machado L e -  
mos, nascido a 8 de abril de 1904 no D istrito Federal, co
mércio, casado, com dom icílio eleitoral no d istrito muni
cipal de A juda. (Qualificação requerida .)

ARTHUR PINHEIRO SCHUBERT (11.365), filh o  de Lu iz 
Schubert e de E lvira  Pinheiro nascido a 10 de agosto do 
1894, no D istrito Federal, músico, solteiro, com dom icílio 
e leitoral no distrito municipal de A juda. (Qualificação 
requerida. )

M ARIA BRAGANÇA (11.365), filho de Rogaciano do Amaral 
Bragança e de Altina de Castro, nascido a 25 de setembro 
de 1908, em Formosa, Estado dc Goiaz. enferm eira, des- 
quitada, com dom icílio e le itora l no d istrito municipal da 
G lória . (Qualificação requerida .)

JOÃO PA U LA  CARNEIRO DE ALVARENGA (1 1.306), filho da 
Agostinho Carneiro de Alvarenga e de Euridiee Paula A l
varenga, nascido a 1 de ju lho de 1899, em Bicas. Estado 
de Minas Gerais, comércio, casado, com dom icílio e le i
toral no distrito municipal do Snnlo Antônio. (Q u a lifi
cação requerida.)

MAURÍCIO DE ALC AX TAR A  (11.3C8), filh o  de Pedro Henri
que de Alcantara e de Carlota Maria da Conceição, nascido 
a 2 de setembro de 1883. no D istrito Federal, operário, 
solteiro, com dom icílio eleitoral no d istrito  municipal dd 
G lória . (Qualificação requerida .)

ANTONIO ELIZEU  DE SOUZA (11.369), filho de I.udgero Ân
gelo de Souza e de Maria Idalina de Souza, nascido a .1 
de junho de 1904, 110 Estado da Baía. empregado Pd ! 
solteiro, com dom icílio eleitoral no d istrito municipa*d'h 
G lória . (Qualificação requerida.).



Sábado 7 BOLETIM  ELE ITO R AL Julho de 1934 1041

v„..
M TLTO N  JOAQUIM BARBOSA (11.370), filh o  de Joaquim 

Soares Barbosa e de Joanna Navarro, nascido a 8 de ja 
neiro, no D istrito Federal, comércio, solteiro, com domi
c ílio  eleitoral no distrito municipal de A juda. (Q u a lifi-  

( cação requ erida .) ,

QELSO MENDES PEREIRA  ( i  1.371)'. filh o  de Arthur José 
m  Mendes Pereira e de Eugenia Lazaro Mendes, nascido a 24 

de maio de 1897, no D istrito Federal, comércio, casado,
com dom icílio eleitoral no distrito municipal de A juda. 
(Qualificação requerida .)

GASTÃO FERREIRA D A S ILV A  (11.372). filh o  de Manoel 
P into Cortez e de Joanna Rosa Ferreira, nascido a 24 de 
março de 1890, no D istrito Federal, comércio, casado, 
com dom icílio eleitoral no distrito municipal de Santo 
Antônio. (Qualificação requerida .)

I

V IR G ÍL IO  DOS SANTOS PEREIRA (11.373), filho  de Manoel 
►- dos Santos Pereira e de Maria dos Santos Pereria, nascido 

t  a  1 de agosto de 1912, em Manaus, Estado do Amazonas, 
comércio, solteiro, com dom icílio eleitoral no d istrito mu
nicipal de Santo Antônio. (Qualificação requerida .)

ALB IN O  COLUCCI (11.374), filh o  de Raphael Colucci e do 
r . Analia Lopes Colucci, nascido a 6 de outubro de 1905. no 

D istrito  Federal, comércio, casado, com dom icílio eleitoral 
no distrito municipal de A juda. (Qualificação reque
r id a .)

JOSÉ AB.AETÉ ESQUERDO CURTY (11.375), filh o  de H enri- 
* que Curty e de Felizarda Esquerdo Curty. nascido a 1 dc 

outubro de 1905, em S. Sebastião da Eslrella, Estado do 
Minas Gerais, engenheiro c iv il, casado, com dom icílio 
e le itora l no distrito  ̂ municipal de Santo Antônio. (Qua 
lificação requerida .)

IlAROLDO CARVALHO DA S ILV E IR A  (11.376), filh o  de V i
cente Antonio da S ilveira e de Candida Gonçalves da S il- 
evira, nascido a 4 de novembro de 1901. no D istrito F e 
deral, comércio, viúvo, com dom icílio eleitoral no d istrito 
municipal de Santo Antônio. (Qualificação requerida.)

GENESIO DA S ILV A  REIS (11.377). filh o  de V ictor da Silva 
Bomba e de Ernestina Carlota da Silva, nascido a 5 de 
novembro de 1912, em Largo do Barreto. Estado do Rio 
cie Janeiro, operário, solteiro, com dom icílio eleitoral no 
d istrito municipal de Sanlo Antônio. (Qualificação rc- 
querida .)

Ma n o e l  MENDES (H .3 7 8 ). filh o  de Jeronymo Mendes e de 
y. Margarida dos Santos Mendes, nascido a 15 de fevere iro  
_ ■ de 1907, no D istrito Federal, comércio, casado, com dom i

c ílio  eleitoral no d istrito municipal de Santo Antônio. 
(Qualificação requ erida .)

OSW ALDO SINTZ (11.379). filho  de Augusto Sintz e de An- 
► rora Sintz. nascido a 8 de outubro de 1888. no D istrito 

Federal, empregado municipal, casado, com dom icílio 
eleitoral no distrito municipal de G lória. (Qualificação 
requ erida .)

HEI.DEBERTO GOMES PIN TO  (11.380), filh o  de Leopoldo 
Gomes Pinto e de Maria Ferreira  Pinto, nascido a 25 de 

* maio de 1901. no D istrito Federal, operário, solteiro, sol- 
. teiro, com dom icílio eleitoral no distrito municipal do 

A juda. (Qualificação requerida .)

FERNANDO M AG NO VITA (11.385), filh o  de Ferdinando 
Magnovita e de Christina Civale Magnovita, nascido a 
19 de abril de 1901, no D istrito Federal, médico, sol
teiro, com dom icílio eleitoral no distrito municipal de 
G lória . (Qualificação requerida.)

HENRIQUE MENDES GUIMARÃES (11.386), filh o  de Fran
cisco José Mendes Guimarães e de Maria Palmyra R i
beiro Guimarães, nascido a 18 de fevere iro  de 1906, no 
Pôrto, Portugal, comércio, casado, com dom icílio elei
toral no distrito municipal de Santo Antônio. (Q ualifi
cação requerida .)

EM ILIO  TURANO (11.387), fillio  do Serafino Turano e dc 
Roseira Amendola, nascido a 8 de junho de 1883. na 
Itá lia , proprietário, casado, com dom icílio eleitoral no 
distrito municipal de G lória . (Qualificação requerida.)

GASTÃO GASPAR (11.388), filh o  de Gonçalo José Gaspar 
e de Zenobia da Costa, nascido a 10 de janeiro de 1893, 
em  Dores do Piauí, Estado do R io de Janeiro, comércio, 
solteiro, com dom icílio eleitoral no distrito munir-mal de 
G lória . (Qualificação requerida .)

D istrito Federal, aos 4 de ju lho de 1931. —  O escrivão, 
Carlos Valdemar de F igueiredo.

TERCEIRA ZONA ELEITORAL

'(Distritos municipais de Copacabana, Gávea e Lagoa)

Juiz —  Dr. José Duarte Gonçalves da Rocha

Faço público, para os fins dos arls. 43 do Código e 25 
do Regimento dos Juízos e Cartórios Eleitorais, que, por êste 
Cartório e Juízo da 3a Zona Eleitoral, estão sendo proces
sados os pedidos de inscrição dos seguintes cidadãos:

HUMBERTO CAM ARDELLA (7.G80), fillio  de Antonio Ca- 
mardella e de Forlunala Fedullo, nascido a 23 de agosto
de 1904, no D istrito Federal, operário,' casado, com do
m icílio  eleitoral no distrito municipal de Gávea. (Qua
lificação requerida, n. 2.268, 3a zona .)

NTNO  NAPOLEÃO CARDOSO (7 .773), filh o  de V ictor Na- 
poleão Cardoso e de Maria Calçada Cardoso, nascido a 
21 de agosto de }893, em Rio Grande, Estado do Rio 
Grande do Sul, comércio, solteiro, com dom icílio eleito
ral no distrito municipal de Copacabana. (Transfe
rên c ia .)

ARTIIU R  BATOCCIII (7 .776), filho de Thomas Batocchi e 
de Fenarcte Butiros Batocchi, nascido a 21 de outubro 

’  de 1882, eir Marino, Itália, naturalizado engenheiro, ca
sado, com dom icílio eleitoral no distrito municipal de 
Copacabana. (Qualificação requerida, B . E . 55, número 
6.464, 3a zona.)

IRANCISCO DA S ILV A  CORRÊA (11.3811, filho de José Cor-
► rêa e de Am élia Barreiros, nascido a 15 de dezembro de 

* 1891, no D istrito Federal, com dom icílio eleitoral no dis
trito  municipal de A juda. (Qualificação requerida .)

ÒVa n t ü IL  TE IX E IR A  ALVE S  M l . 382). filh o  de Henrique 
Te ixe ira  A lves e de Rita Mattos Rodrigu ’ - Te ixe ira  Alves, 

i*“ nascido a 20 do novembro de 1903. no D istrito Federai, 
operário, solteiro, com dom icílio eleitoral no distrito mu
nicipal de Santo Antônio. (Qualificação requerida .)

FEDRO COX SCHÜBACII (11.383). filh o  de W a lter Andreas 
, Schubach c de Anna Laura Schubaeh. nascido a 6 do 
V janeiro dc 1908, em N iterói, Estado do Rio de Janeiro, 

comerciante, solteiro, com dom icílio eleitoral no dis 
Ir ilo  municipal de G lória . (Qualificação requerida .)

Mi l t o n  W ILSO N  MENEZES ROCHA (1 1 .3 8 I). filh o  de Se
bastião Menezes Rocha e de Léa W ilson  Rocha, nascido 
a 16 de janeiro de 1906. no' D istrito Federal, comércio, 
solteiro, com dom icilio eleitoral no d istrito municipal 
de A juda, (Qualificação requerida.).

M ARIA  DE GÓES E  QUEIROZ L IM A  (7 .774), filha de Gan- 
dioso Simão de Castro Góes e de Joana Lydia Marinho 
de Góes, nascida a 19 de maio de 1886, em Quixadá, 
Estado do Ceará, doméstica, casada, com dom icilio e le i
toral no distrito municipal de Copacabana. (Qualifica
ção requerida, B . E . 51, n. 6.441, 3a zona.)

JOAQUIM P INTO  DE MIRANDA (7 .775), filho de Firm o 
P into de Miranda e de Leonarda Maria de Miranda, nas- 

** cido a 19 de novembro do 1888, em Valença, Estado do 
Rio do Janeiro, comércio, casado, com dom icílio eleitoral 
no distrito municipal de Copacabana. (Qualificação re
querida, n. 3.557, 7a zona.)

DOMINGOS RIBEIRO CABRAL (7 .777). fillio  de Manoel R i
beiro Cabral e de Luiza dc O liveira Cabral, nascido a 
16 de fevereiro  de 1886, em Portugal, nacionalizado, co
mércio, casado, com dom icílio eleitoral no distrito mu
nicipal de Copacabana. (Qualificação requerida, núme
ro  4.357, I a zona.)

ORLANDO PEREIRA DE FIGUEIREDO (7 .768). filho  de 
Antonio Joaquim de Figueiredo e de Deolinda Pereira 
de Figueiredo, nascido a 5 de dezembro de 1903, em 
Providência, Estado dc Minas Gerias, comércio, casado, 
com dom icilio eleitoral no distrito municipal de Lagoa. 
(Qualificação requerida, n. 902, 3a zona .)

FREDERICO FONSECA (7 .769), filho  de João José Pereira 
da Fonseca e de Ricardina E lv ira  Mesquita da Fonseca, 
nascido a 22 de janeiro de 1874, no D istrito Federal,
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funcionário público, casado, com dom icílio eleitoral no 
d istrito m uricipal de Copacabana. (Qualificação reque
rida, B . E . 43, n. 0.287, 3a zona.)

JOÃO B A P T IS T A  CANTO (7 .770), filh o  de Antonio Carlos 
da Cunha Canto e de Carlota Ferreira  Canto, nascido a 
1 de agosto de 1887, em Mogi-M irim , Estado de S. Paulo, 
médico, casado, com dom icilio eleitoral no distrito mu- 
uicipal de Copacabana. (Qualificação requerida, núme
ro 3.648, 3a zona.)

r  VRLOS IlENRY RICARDO K O PAL (7 .771), filho de Fran
cisco Carlos Augusto Kopal e de Mathildo Kopal, nas
cido a 8 de janeiro de 1881, no D istrito Federal, co
mércio, casado, com dom icílio eleitoral no distrito mu
nicipal de Lagoa. (Qualificação requerida, n. 1.701, 3a 
zona. )

ANTONIO JACINTHO DA S ILV A  (7 .772), filh o  de João Ja- 
c in th od aS ilva ed eE d w ige  Francisca de Paula, nascido a 
5 de abril de 1900, em Miraeema, Estado do Rio de Ja
neiro, lavrador, casado, com dom icilio eleitoral no dis
trito  municipal de Copacabana. (Transferência .)

JOÃO JOSÉ ?>IARIA (7 .747), filho  de Paulo José Maria e 
de A lice Maria da Conceição, nascido a 8 de março de 
1905, em Barra do P iraí, Estado do Rio de Janeiro, 
estucador, solteiro, com dom icílio eleitoral no distrito 
municipal de Lagoa. (Qualificação requerida, B . E . 43, 
n . C .291, 3* zona.)

FRANCISCO GOMES DOS SANTOS (7 .778), filho  de F c lip - 
pe Gomes dos Santos e de Ricardina de Souza, nascido 
a 21 de janeiro de 1900, em Campos, Estado do Rio do 
Janeiro, motorista, casado, com dom icílio eleitoral no 
distrito municipal de Copacabana. (Qualificação r e 
querida, B . E . 46, n . 6.330, 3‘  zona.)

SALIM  NEDER (7 .779), filho de Nahum Neder e de Ma- 
lake Neder, nascido a 10 de outubro de 1890, em L í
bano, Zahle, naturalizado, comércio, casado, com domi
cílio eleitoral no distrito municipal de Copacabana. 
(Qualificação requerida, n. 2.654, 3* zona.)

AFFONSO HENRIQUE DE BARCELLOS TORRES (7 .780 ), 
filho  de .Manoel Carlos de L im a Torres o de Julieta de 
Barcellos Torres, nascido a 18 de junho dc 1879, em 
Rio Grande, Estado do Rio Grande do Sul, farmacêutico, 
viúvo, emo dom icílio eleitoral no distrito municipal de 
Lagoa. (T ransferência .)

ERASMO DF. BARROS CORREIA (7 .692), filho do Barão de 
Contendas e da Baroneza de Contendas, nascido a 28 de 
agosto de 1891, em Amarací, Estado de Pernambuco, 
advogado e corretor, viúvo, com dom icílio eleitoral no 
distrito municipal de Lagoa. (Qualificação requerida, 
n. 2.482, 3a zona.)

JOSÉ CORRk A 7.781), filho de Francisco Rodrigues Cor
rêa e de Maria Jardim, nascido a 22 de janeiro de 1907, 
no D istrito Federal, operário, solteiro, com dom icílio 
eleitoral no distrito municipal de Gávea . (Qualificação 
requerida, n. 1.763, 3a zona.

JOAQUIM BUENO BRANDÃO (7 .782). filho  de Arthur Bue- 
no Brandão e de Augusta Prado Bueno Brandão, nasci
do a 3 de ju lho de 1907, em S. Paulo, Estado de S. Pau
lo, advogado, casado, com dom icílio eleitoral no distrito 
municipal de Copacabana. (Qualificação requerida B. 
E . 161, n. 5.905, 3a zona.)

JOSÉ GONÇALVES DOS SANTOS (7 .784), filho de A ltino 
Gonçalves dos Santos e de Maria José da Silva, nascido 
a 30 de setembro de 1911, em Santo Antônio do Pádua, 
Estado do Rio de Janeiro, operário, solteiro, com domi
cilio  eleitoral no distrito municipal de Copacabana, 
(Qualificação requerida B . E . 43, n. 6.290, 3a zona.)

MARIO FRANCO RIBEIRO (7 .785). filho de Antonio Á lvaro 
Franco Ribeiro e de Leonor Moreira Ribeiro, nascido a 
27 de março de 1899, em Santos, Estado de S. Paulo, co
mércio, casado, com dom icílio eleitoral no distrito mu
nicipal de Copacabana, (Qualificação requerida, nú
m ero 1.080, 7a zona.)

CNRO AZAMBUJA (7 .786), filho de V ictor Augusto de Azan- 
zambuja e de Zelía Lowndes de Azamlmja, nascido a 3 
de ju lho de 1909, no D istrito Federal, comércio, solteiro, 
com dom icílio eleitoral no distrito municipal de Copa
cabana. (Qualificação requerida n. 5.105, 3a zona.)

V ICTOR AUGUSTO DE AZAMBUJA (7 .787), filh o  de Anto
nio Cândido de Azambuja e de Augusta de Araújo Azam 
buja, nascido a 16 de abril de 1880, em Sapucáia, Estado 
do Rio de Janeiro, industrial, casado, com dom icílio e le i
toral no distrito municipal de Copacabana. (Qualifica
ção requerida, n . 4.739, 3a zona.)

M ARIA  FERREIRA GUIMARÃES (7 .78 ), filha dc Joaquim 
Martins F erre ira  de Souza de Ismenia Leopoldina F e r
reira, nascida a 3 de março de 1892, cm Bomsuccesso, 
Estado de Minas Gerais, comércio, casada, com domicí
lio  eleitoral 1 distrito municipal de Copacabana. (Qua- 
1'ficação req.' . -da, n. 3.774, 3a zona.)

E L IS A  CAROLINA DE O LIV E IR A  (7 .789), filh a  de Francis
co de Adrê e de Carolina Roza de Adrê, nascida a 1 da 
abril de 1875, no D istrito Federal, empregada pública, 
viúva, com dom icílio eleitoral no distrito municipal do 
Lagoa. (Qualifcação e x -o ff ic io , B . E . 76 n. 1 .375 .)

EüGENIO D A S ILV A  FA R IA  (7 .790 ), filho de João da Silva 
Faria e de Palm ira Ferre ira  de Faria, nascido a 22 da 
abril de 1887, em Recife, Estado de Pernambuco, co
mércio, casado, com dom icílio eleitoral no distrito mu
nicipal de Copacabana. (Qualificação requerida, nú
mero 2.906, 3a zona.)
(a . )  Carlos W aldem ar de F igueiredo, escrivão.

Segunda Circunscrição

QUARTA ZONA ELEITORA.

(Distritos municipais de Santana, Gamboa, Espirito Santo 
e Kio Comprido)

Juiz —  Dr. Toscano Spinola

Faço público, para os fins des arts. 43 do Codigo e_ 25
do Regimento dos Juízos e Cartórios Eler.tora:;, que por este
Cartório e Juízo da 4* Zona Eieitoral, estão sende processa
dos os pedidos de inscrição dos seguinte3 ciar. tãos;

HORACIO PINTO  COELHO (9 .023), filh o  de Jcanna Pinto 
Coelho Dias, nascido a 15 de abril de 1910, no D istrito  
Federal, comércio, solteiro, com dom icílio eleitoral no 
distrito municipal de Santaua. (Qualificação reque
r id a .)

A L IA S  ABRAHÃO (9 .024 ), filh o  de Nicolau Abrahão e de 
- Adelia Abrahão. nascido a 17 de janeiro de 1908, no Es

tado de São Paulo, comércio, solteiro, oom dom icílio 
eleitoral no d istrito municipal de Santana (Q ualifica
ção requerida .)

JULIO  FRIEDMAN (9 .025 ), filh o  dc Benjamin Friedman e 
de Dina Friedman, nascido a 28 do março de 1902, no 
D istrito  Federal, professor de orchestra. solteiro, com 
dom icílio eleitoral no d istrito municipal oe Santana., 
(Qualificação requerida .)

PAULO  NORONHA BRÊTAS 19.026), filho  de Augusto Cezar 
de Paula Brétas e de G. .l-la Augusta Brêtas, nascido 
a 25 de janeiro de 1881, em Juiz de Fora, F itado de Mi
nas Gerais, comerciante, casado, com d jm .e ilio  eleitoral 
no distrito municipal de Espirito Santa. iQualilicação 
requerida. )

JOSÉ MACIEL (9 .027 ), filho  de Osorio F erre .ra Maciel, nas
cido a 3 de agosto de 1911, cin Juiz de Fóra, Estado de 
Minas Gerais, identificador, solteiro, com dom icílio e le i
tora! no distrito municipa) de Santana. (T>ansfei ència.)]

ARMANDO FERNANDES DA S ILV A  (9 .028). filho  de José 
Fernandes da Silva e de Guilherm iua Ribcs Fernandes, 
nascido a 3 de setembro de 1912, no D istrito Federal, 
comércio, solteiro, com dom icílio eleitoral no d istrito 
municipal de Santana. (Qualificação requ erida .)

NFSTOR PEREIRA DA CUNHA (9 .029 ), filn o  de Jorge da 
Lunba Pereira e do Conslança Mattos Pereira, nascido a 

de agoslo de 1902, no D istrito Federal comércio, ca
sado. com dom icílio eleitoral no d istrito municipal do 
Santana. (Qualificação requerida .)

ííIFR E D O  FILVNÇA (9 .030 ), filh o  de A n t.r io  Martinianô 
u iive ira  França e de Francisca Leopoldina de SanfAna 
rrar.ça, nascido a 21 de fevere iro  de 1897 em Sapucaia, 
tstado do Rio de Janeiro , funcionário público, solte iro
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com dom icílio eleitoral no distrito municipal de Espí
rito  Santo. (Qualificação requerida .)

F É R T IL  CAMPAGNOLI (9 .031). filh o  de Guido Campagnoli 
e de Maria Campagnoli, nascido a -3 de abril de 1913, 
em Guaracema, Estado de São Paulo, comercio, solteiro, 
com dom icílio eleitoral no distrito municipal de Espí
rito  Santo. (Qualificação requerida .)

SEBASTIÃO RODRIGUES DE O LIVE IRA  (9 .032), fillio  de 
Ezequiel Rodrigues de O liveira  e de Anna Santos de 
O liveira, nascido a 2 de abril de 1910, em Manáus, Es
tado do Amazonas, operário, casado, cem dom icílio 
eleitoral no distrito municipal de R io Comprido. (Qua
lificação requerida .)

E LO Y  DE AMORIM (9 .033), filh o  de Fiorsneia Antonia do 
Amorim , nascido a 26 de agosto de 189», çm Campos, 
Estado do Rio de Janeiro, comércio, solteiro, com dom i
c ílio  eleitoral no distrito municipal de Espírito Santo. 
(Qualificação requerida.)

I  O U R IVAL DA COSTA (9 .034). f i l i o  de Ovktío Marcelino da 
Costa e de Aida Julia da Costa, nascido a IS de dezem
bro de 1908, no D istrito Federal, funcionário público, 
casado, com dom icílio eleitoral no distrito municipal de 
Espírito  Santo. (Qualificação requerida )

JOSÉ DA S ILV A  COELHO (9 .035 ), filh o  de José Machado 
Coelho e de Arminda da Silva Coelho, nascido a 25 do 
abril de 1899, no D istrito Federal, coméro:o, casado, com 
dom icilio eleitoral no distrito municipal de Espírito  
Santo. (Qualificação requerida .)

MANOEL DOS SANTOS O LIVE IRA  (9 .CSC), filho  de Antonio 
dos Santos O live ira  e de Maria Em ilia  de Jesus, nas
cido a 29 de janeiro de 1881, no D istrito Federal, comér
cio, casado, com dom icilio eleitoral no distrito munici
pal de Santana. (Qualificação requerida ;

EUGENÍO ALVE S  COUTO (9 .037). filho  de Jcsé Alves do 
Couto e de Maria da Conceição Ferreira  do Couto, nas
cido a 22 de março de 1895. no D istrito Federal, pintor, 
solteiro, com dom icílio eleitoral ac distrito municipal 
de Santana. (Qualificação requerida .)

CARLOS MOREIRA DA S ILV A  MALA (9 .038), filh o  de Gui
lherme Moreira da Silva e de Maria José Ferre ira  de 
Jesus, nascido a 13 de março de 1903, no D istrito Fe
deral, operário, casado, com dom icilio eleitoral no dis
trito  municipal de Espirito Santo. (Qualificação reque
rida. )

ARNALDO CARLOS D A  SÇ .VA  (9 .039 ), filh o  de Paulino da 
Silva França e de Mariana Pereira da Silva, nascido a
5 de fevere iro  de 1907. em Campõs. Estado do Ri*, de Ja
neiro, comércio, solteiro, com dom icilio eleitoral no dis
trito  municipal de Santana. (Qualiticação requerida .)

DOMINGOS PEREIRA PEIXOTO (9 .040 ). fiM.o de Antonio 
Peixoto e de Carolina Maria Pereira Peixoto, nascido a
6 de fevere iro  de 1905. no D istrito Fedeiai. operário, 
solteiro, com dom icílio eleitoral no JistrHo municipal de 
Santana. (Qualificação requerida .)

J A íM E  COSTA (9 .041 ), filho  de Antor.io Costa e d? Maria 
Cardoso, nascido a 4 de novembro de t°OÍ', no D istrito

- Federal, comércio, solteiro, com dom icílio eleitoral no 
d istrito municipal de Santana. (Qualificação requerida.)

J0£É GOMES D A ROCHA (9 .0S2), filh e  de Chrispim Gomei 
da Rocha e de Cypriana Ferreira  de Azevedo, nnscido a 
27 de outubro de 1901. no D istrito  Fede* aí, comercian
te, casado, com dom icílio eleitoral r o  d istrito municipal 
de Santana. (Qualificação requerida .)

JORGE D REVET DE VASCONCELLOS (9 .043 ). filh o  di 
Fron lino R ibeiro de Azevedo Vas^oncelío-: e D ra. E l- 
niira D revet de Vaseoneellos, nascido a 28 de setembro 
de 1896, em Campos. Estado do Ria de Januro, comér
cio solteiro, com dom icílio eleitora* no d*slrito muni
cipal de Espirito  Santo. (Qualificação requerida.)

LLYSSE S  JOSÉ FO RTALEZA (9 .044 ). filh o  de Rrymundo 
José Fortaleza e de Amalia Fortaleza, na mino a 10 de 
dezembro de 1887, em Santa F ilom eca, EaUdo do Piauí, 
comerciante, casado, com dom icílio e le L 'rn l no d istrito 
m unicipal de Rio Comprido. (T ransferência .)

GUMERCINDO JULIO DE CASTRO (9.045 UHm d* v*-los 
Julic de Castro 0 de Maria Luiza de Casnc, nascuc a 10 
de agosto de 1895, no D istrito Federal, co.r.erc.c. ca
sado, com dom icílio eleitoral no i  s tt :'o  aunic. ,*al de 
Espírito Santo. (Qualificação req u e r ia í.)_

GODEMAR DE FRE ITAS  (9.046), filho de h*?é Anicr.ic de 
Freitas e de Isabel Maria de Miranda, nascido ) 5 de 
abril de 1002. no D istrito Federai, operário, s -itei.o. com 
dom icílio eleitoral 110 distrito municipal c.e Santana. 
(Qualificação requerida.)

ALVARO  NOCUEIRA ALVES (9 .047), filho  de Dom ngos 
Nogueira e de Laurinda Roza, nascido h 23 de outubro 
de 1899, no D istrito Federai, oficia! de ourives, casado, 
com dom icílio eleitoral no distrito m unxipai de Espírito 
Santo. (Qualificação requeiúda.)

SEBASTIÃO O LIV E IR A  MACHADO (9 .048), filh o  de Fran- _ 
cisco Antonio Machado e de Belize: a P ves  ae O liveira 
Machado, nascido a 28 de agosto -ie 1894, no D is írito  
Federal, comércio, casado, com d om ie fio  eleitora, no 
distrito municipal de Espírito Santo. (ijúaPíicação re
querida .)

JOSÉ HENRIQUE LOPES (9 .049), filho de S era fim  Henri
que liOpes e de Maria Clara Pereira, naseiuo a 20 de 
março de 1909, no D istrito Federal, operário, solteiro, 
com dom icílio eleitoral no distrito ri.uniupai de Espírito 
Santo. (Qualificação requerida .)

ALBERTO  DE SOUZA (9 .050), fi'h o  de Rornusldo Rabello 
de Souza e de Bibiana da Veiga Souza, nascido 3 7 de 
março de 1910, no D istrito Federai, comércio, solteiro, 
com dom icílio eleitoral no distrito municipal de San
tana. (Qualificação requerida.)

M ARIO ESTAN ISLAU  DE MACEDO (9.o51) tiiho de Fran
cisco G era ldo . do Macedo e de Maria AJelma ce Ma
cedo, nascido a 7 dc maio de 1896. em Alagomhu Esta
do da Baía, marítimo, solteiro, con. d cm .f.iio  eleitoral 
no distrito municipal de Espirito Santo. iT rsnsf-jência .)

FRANCISCO DE CASTRO QUEIROZ (9.652) rdhe dtí José de 
Castro Queiroz e de Antonia Cezimbra yum ioz, nascido 
a 28 de abril de 1895, em Mariana. Estado de Minas Ge
rais. comércio, casado, com domict.io eleitoral i-t dis
trito municipal dc Espírito Santo. (Transferência .)

LAU D ELIN O  DIAS BRAGA (9 .053), filho ds José Ihom ais  
Braga e do E lizia  Maria Braga, nascido a 25 ce f**' erelro 
dc 1896, r.o D istrito Federal, operír io  ca-ado, com do
m icílio eleitoral 110 d istrito municipai.de euinioôa. (Qua
lificação reuqerida.)

ALCEU DE L IM A  PEDREIRA (9.054) filho de Manoel de 
L im a Pedreira e de Maria Fernandes de Lima Pedreira, 
nascido a 14 de ju lho de 1905 em PetrAu* lis. Estado do 
P.io de Janeiro, comércio, soiteiro, icm  doir.cíuo eleito
ral 110 distrito municipal de Santa.ia. vQuahficição re
querida .)

BE.NEDICTO QUIR1NO DE SOUZA (9 .0 l5). filho de Quirino 
Antonio da Costa e de Francisca Leonoi ■!*■ Jes :? nas- 

• cido a 18 de janeiro de 1895. em . hrà-tina, Es.ado do 
São Paulo, funcionário público, casado com dv.micílio 
eleitoral i.o distrito municipal de Santana. 'lra i.- fe r ê n -  
c ia . )

V ICENTE  PAULO DOS SANTOS (9.05Ò) fiih v de Antonio 
dos Santos e de Maria Salomé dos Santos, nasc.do a 7 
de setembro de 1893 no Rio de Jan iTo, o> ramo cagado 
com dom icílio eleitoral no distrito ituno i w ie  E -n írilò  
Santo. (Qualificação requerida.)

FELIX  DA SIL\ A  FLRRE IRA  (9 .057), filho  do Mano°l F e r
reira e de Isabel Gouvêa da Silva Ferreira, nascido a 
30 de maio de 1911, no Estado do Rio de Janeiro, ope
rário, solteiro, com dom icílio eleitoral 110 d istrito muni
cipal do Espírito Santo. (Qualificação requerida.'

EUCLYDES REIS (9 .058), filho de Guilherme Joaquim -..os 
Reis e de Etelvina Maria da Conceição Reis, nascido ã 
7 de outubro de 1904, no D istrito Federal, comércio, 
solteiro, com dom icílio eleitoral no distrito municipal 
dc Santana. (Qualificação requerida .)

JOSÉ DA COSTA GORRèA, (9 .059 ), filho de José da €o*ta 
Corrêa e de Maria Petronilha Corrêa, nascido a 13 de 
setembro de 1901, no D istrito Federal, comércio, soltei
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ro, com dom icílio eleitoral í.o distrito municipal de 
Santana. (Qualificação requerida .)

FAAN G ELIN O  RODRIGUES BRAVO (9 .000). filho  de Joa
quim Rodrigues Bravo e de Philomena Marina de Souza, 
nascido a 5 de abril de 1899, no Estado do Rio de Janei
ro. operário, solteiro, com dom icílio eleitoral no distrito 
municipal de Espírito Santo. (Qualificação requerida.),

YEXANCIM "IB E IR O  MUNIZ (9 .061), filh o  de José de Sou
za Muniz e de Fràncisca de Souza Ribeiro, nascido a 10 
de abril de 1903. no D istrito Federal, professor, casado, 
com domicíUo eleitoral no distrito municipal de Santa
na. (Qualificação requerida.)

M A R IE TTA  PF.RREYOX (9 .062), filh o  de Pedro Felippe 
Perreyon e de Maria Julia Leonide Perreyon, nascido a 
3 de abril de 1887. no D istrito Federal, doméstica, viúva, 
com dom iclio eleitoral no distrito municipal de Espírito

~ Santo. (Qualificação requerida .)

A.XTOXTO DA S ILV A  NOGUEIRA (9 .063), filh o  dc Custodio 
da Silva Nogueira e de Maria Gonçalves Nogueira, nas
cido a 1 de outubro de 1904, no D istrito  Federal, co
mércio. solteiro, com dom icílio eleitoral no distrito mu
nicipal de Santana. (Qualificação requerida .)

AGOSTINHO ACHTNELIJS (9 .064), filh o  de Leocadio Ach i- 
nelli e de Martinha Ramos Gomes, nascido a 6 de dezem
bro de 1899, no D istrito Federal, comércio, solteiro, com 
dom icílio eleitoral no distrito municipal de Santana. 
(Qualificação requerida .)

V ÍCTORIXO  DE CARVALHO (9 .065 ). filho  de Antonio de 
Carvalho e de Paulina Rosa, nascido a 9 de abril de 1875, 
em Portugal, funcionário municipal, casado, com domi
c ílio  eleitoral no d istrito municipal de Santana. (Qua
lificação requerida .)

GUILHERM E DE CARVALHO (9 .066). filho de V ieíorino 
de Carvalho e de Maria do Carmo Paredes, nascido a 25 
março de 1901, no D istrito Federal, operário, solteiro, 
com dom icilio eleitoral no distrito municipal dc San
tana. (Qualificação requerida .)

I.UCIAXO CARVALHO (9 .068 ), filho de Francisco Augusto 
Carvalho e de Maria Augusta de Jesus nascido a 11 de 
março de 1901, no D istrito Federal, operário, solteiro, 
com dom icílio eleitoral no d istrito municipal de San
tana. (Qualificação requ erida .) , i

l'U G O  BALLOUSSIER Í9.069), filho  do Francisco Ballous- 
s ier e de Celeste Nogueira Ballousier, nascido a 14 de 
setembro de 1912 no D istrito  Federal, estudante, soltei
ro. com dom icílio eleitoral no distinto municipal de Es
p ír ito  Santo. (Qualificação requerida .)

ESTACILTO MACHADO DE SOUZA (9 .0 7 0 ),T ilh o  de N ico- 
lau Machado de Souza e de Em ilia  Cesaria da Silva, nas
cido a 26 de^ fevere iro  de 1905, em Crissiuna, Estado de 
Santa Catarina, operário, solteiro, com dom icílio e le ito 
ral, no d istrito municipal de Espírito Santo. (Qualifica
ção requerida .)

FRANCISCO PALMIERT (9 .0 7 D . filh o  de Domingos Palm ie- 
r i e de Adelina Falhi. nascido a 2 de abril de 1892, no 
D istrito Federal, comércio, casado, com dom icílio e le i
toral no d istrito municipal de Santana. (Qualificação 
requerida .)

U N O  DE QUEIROZ MENEZES (9 .072 ), filho  de Aprig io  
A rthur Cinziuo de Meneezs e de Maria dn Palrocin io 
Ozorin de Menezes, nascido a 15 de fevere iro  dc 1879. 
em São Salvador, Eslado da Bafa. comércio, casado, com 
dom icílio eleitoral no d istrito municipal de Santana 
(Qualificação requerida.)

ZEFF.RIXO CABRAL f 9.073), filho de Francisco de Paula 
Cabral e de Delphina de Alcanlara Cabral, nascido a 29 
de junho de 1902, no D istrito Federal, comércio, soltei
ro, com dom icílio eleitoral no distrito municipal de Es
p írito  Santo. (Qualificação' requ erida .)

ACCIXD1XO PEREIRA D A TR IND AD E (9 .074), filho de An- 
lonio Pereira da Trindade e de Gracinda da Luz Trinda
de. nascido a 24 do junho de 1908, no D istrito Federal, 
es.udante de medicina, solteiro, com dom icílio e le ilo rd  
no d islrifo  municipal de Santana. (Qualificarão re
querida .)

AYRES RODRIGUES OSORIO (9 .075), filh o  de Antonio Ro
drigues Osorio, e  de Antonia Maria Botelho, nascido a 
2S de dezembro de 1911, no D istrito Federal, operário, 
solteiro, com dom icilio eleitoral no distrito municipal 
de Espirito  Santo. (Qualificação requ erida .)

FRAXKLLX PACIFICO  CÂNDIDO D IAS (9.076), filho  de An
dré Cândido Dias e de E m ilia  Maria Candida Dias, nas
cido a 20 de setembro de 1873, no D istrito Federal, co
mércio, viúvo, com dom icílio eleitoral no distrito mu
nicipal de Espírito  Santo. (Qualificação requerida.),1 1

JOÃO DE O LIV E IR A  PAVÃO, (9.077) filho  de José O liveira 
Pavão e de Maria José de O liveira, nascido a 18 de abril

v de 1866, no Estada de Minas Gerais, empregado público, 
viúvo, com dom icílio eleitoral no distrito municipal de 
Espírito Santo. (Qualificação requ erida ,) =

MANOEL SALEM A (9 .078), filh o  de F lorinda Maria da Con
ceição, nascido a 12 de ju lho de 1909, em  Campos, Es
tado do Rio de Janeiro, alfaiate, solteiro, com dom icílio 
eleitoral no distrito municipal de Santana. T ransfe
rência. *’ 4

QSW ALDO GARCIA DE O LIV E IR A  (9 .079), filh o  de Basi- 
lina Maria de O liveira, nascido a 12 de maio de 1911, em 
Araruama, Estado do R io de Janeiro, operário, solteiro, 
com dom icílio eleitoral no distrito municipal de San
tana. (Qualificação requerida .)

L U IZ  O IX E FF  (9 .080), filh o  de Moysés H oineff e de Ilká 
H oineff, nascido a 15 de maio de 1894, em Rumania, ne
gociante. casado, com dom icílio e leitoral no distrito m u- 

• nicipal de Santana. (Qualificação requerida .)

PEDRO NORONHA ROCHA (9 .081), filh o  de José Augusfo 
Ferreira  de Noronha e de Brasilina Rocha, nascido a 17 
de abril de 1905, em Bebedouro, Eslado de São Paulo, 
comércio, solteiro, com dom icílio eleitoral no d istrito 
municipal de Espirito  Santo. (Qualificação requerida.).

P L IM O  GONÇALVES DA CUNHA (9 .082). fillio .d e  Augusto 
Gonçalves Cunha e de Anabella Ferre ira  Cúnlia, nascido 
a 11 de maio de 1900. em Caiaguazes, Estado de Minas 
Gerais, comércio, solteiro, com dom icílio eleitoral no 
distrito municipal der Santana. (Qualificação reque
r id a .)

JOSÉ JACINTHO DE FR E ITA S  (9 .083), filh o  de José Já- 
cintho de Freitas e de Francisca Maria Rosa, nascido a 
28 de maio de 1874, no D istrito Federal, eletricista, 
casado, c on  dom icílio eleitoral no d istrito municipal de 
Gamboa. (Qualificãçao requerida .)

JOSÉ MF.LLO (9 .084 ), filh o  de Manoel Pere ira  Mello, e da 
Em ilia  Mello, nascido a 14 de íftarço de 1906, em Niterói, 
Estado do Rio de Janeiro, motorista, casado, com domi
c ílio  e le ilrra l no distrito municipal de Espírito Santo. 
(Qualificação requerida .)

ALVARO  DE OLTVF.IRA CASTRO (9 .085 ), filh o  de Brigido 
de O liveira Castro e de Em ilia  Maria da Conceição, nas
cido a 22 de setembro de 1890, no D istrito Federal, ope
rário. solteiro, com dom icilio eleitoral no d istrito mu
nicipal de Santana. (Qualificação e x -o ff ic io , B . E . 76, 
n . 47.206.)

N ILO  MÁXIMO DF. ALM EIDA. (9 .086 ), filho  de Antonio Má
xim o de Alm eida e de Maria Alexandrina Braga de A l
meida. nascido a 14 de setembro de 1895. no D istrito  
Federal, comerciante, casado, com dom icílio eleitoral 
no distrito municipal de Santana.. (Qualificação re
querida .) ■*

HUMBERTO G ATTESCH I (9 .087 ), filh o  de Arlhu G alles- 
chi e de Mariela Gatteschi, nascido a 10 de junho de 
1899, em Olinda. Estado de Pernambuco, comércio, casa
do, com dom icílio eleitoral no d istrito municipal dá 
Espírito  Sanlo. (Qualificação requerida .)

A V E L IN O  RODRIGUES DOS SANTOS (9.088), filho  de Ma
noel Antonio dos Santos e dê Quiteria Maria dos Reis, 
nascido a 10 de outubro de 1907. em Marajó, Estado do 
Pará, gráfico, casado com dom icílio eleitoral no d istri
to municipal de Gamboa. (Qualificação requerida.).

H U LD A  OLGA DE SOUZA M ONTEIRO (9.099b filho do 
Canconio Cario o de Ilofer Rosina. nascido a 15 de mar
ço de .'880, em Itália, doméstica, casada, com domi

i
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cílio  eleitoral no distrito municipal de Rio Comprido. 
(Qualificação requerida .)

Rio de Janeiro, 2 de ju lho de 1934. Pelo Escrivão, Ivan  
E o a rü to  de O live ira .

yCINTA ZONA ELEITORAL

'Oistritos municipais de Engenlio Velho, São Cristóvão
e Tijuca)

Juiz —  João Sevcriano Carneiro da Cunha

Faço público, para os fins dos arts. 43 do Código e 25 
do Regimento dos Juizos e Cartórios Eleitorais, que, por 
êste Cartório e Juízo da 5a Zona Eleitoral, estão sendo pro
cessados os pedidos de inscrição dos seguintes cidadãos:

AVELIN O  MANOEL DOS REIS (10.145), filho de Avelino 
Manoel dos Reis e de Elisa Reis, nascido a 13 de outu
bro de 1893, no D istrito Federal, funcionário público, 
solteiro, com dom icílio eleitoral no distrito municipal 
de Tijuca. (Qualificação requerida.)

PO M PILIO  SALLES BORGES (10.145), filho de Lec.vegil io 
Salles Borges e de V irginata Nunes, nascido a 12 de 
junho de 1911, em Itapem irim , Estado do Espírito San
to, comércio, solteiro, com dom icílio eleitoral no d e 
trito municipal de S. Cristóvão. (Qualificação reque
rida.)

a r m a n d o  RODRIGUES (10.1 iò ), filho  de Francisco Ro
drigues e de Erneslina Rodrigues de Carvalho, nascido 
a S de fevere iro  de 1904, no D istrito Federa!, motorista, 
solteiro, com dom icílio eleitoral no distrito municipal 
de Tijuca. (Qualificação requerida.)

JARllAS MOREIRA RAMOS 10.147), filho de Antonio Cio -  
çalves Moreira Ramos e de Maria Celestina Moreira R:w 
mos, nascido a 26 de maio de 1876, em S. Paulo de Mu- 
riaé. Estado do Espírito Santo, industrial, casado, co i 
dom icílio eleitoral no d istrito municipal de S. Cris- 

'  tóvão. (Qualificação requer.da.)

ANTONIO FRANCISCO NEVES (1 0 .I ÍS ),  filho  de Henrique 
Francisco Neves e de M ariana Augusta de Jesus, nas
cido a 17 de dezembro de 1896, em Cataçuazes Es
tado de Minas Gerais, pedreiro, casado, cor. dom icilie 
eleitoral no distrito municipal de Engenho Velho. (Qua 
lificação requerida.)

JOSÉ RIBEIRO DA S ILV A  (10.159;, filho dc « a i  oel R i
beiro da Silva e de Minervina Ribeiro da Silva, nascido
a 20 de março de 1907 em Paraíba do Norte, com ér
cio, solteiro, com dom icílio eleitoral no distrito muni
cipal de Engenho Velho. (Qualificação requerida.)

E d u a r d o  j o a q u im  d o  r o s á r io  ( io . is o ) .  nifco de m %.
noel Joaquim do Rosário c de Odilla Maria do Rosari», 
nascido a 2 de maio de 1912, no D istrito Federal, la
vrador, casado, com dom icílio eleitoral no distrito mu
nicipal de Engenho Velho. (Qualificação requerida.;

AI.BA MACEDO GEVAERD (1 0 .1 5 !), filha de E liezer de 
O liveira  Macedo e de Lavin ia Hippolito de Araújo, nas
cida a 3 de junho de 1903, no D istrito Federal, funcio
nária municipal, casada, com dom icílio eleitoral no dis
trito  municipal de Engenho Velho. (Qualificação re-
querida.)

JOÃO DA COSTA S ILV A  (10.152), filho de João da Costa 
Silva e de Anna Dias da Silva, nascido a 26 1e outub o 
de 1885, no D istrito Federal, comércio, casado, com do
m icílio  eleitoral no d is lrito  municipal de Engenho Ve- . 
lho. (Qualificação requerida.)

toANOEL JOSÉ DE ALM EID A  (10.133). filh o  de Francisco 
José de Alm eida e de Maria Augusta do Amaral, nas
cido a 3 de fevere iro  de 1993, em Vassouras, Estado do 
R io do Janeiro, lavrador, casado, com dom icílio e le .- 
toral no distrito municipal de Engenho Velho. (Quali
ficação requerida.)

Ma r io  XAV IER  DE GOUVEA { 10.134), filh o  de Joaquim 
Peslana de Gouvèa c de Maria Francisca de Gouvêa, 
nascido a ' 3 de dezembro de 1888, em Niterói. Estado 
do Rio de Janeiro, comércio, casado, com dom icílio e le i

toral no distrito municipal de S. Cristóvão. Q .hí;íi-m- 
ção requerida.)

ANTONIO LE A L  DE ARAÚJO (10.155), filh o  -He Mino 1 
Leal de Araújo Pimentel e dê Francisca F. rr • -a de 
Araújo, nascido a (5 de junho de 1872, em Ar.uuama, 
Estado do Rio de Janeiro, empregado público vui-. i. 
com dom icílio eleitoral no distrito municipal de São 
Cristóvão. (Qualificação requerida.)

M IGUEL JOSÉ CHIBAIA (10.156), filho de Jo-é Ghibsia * 
e de Martha Chibaia, nascido a 23 de junho de lSóò, 
no D istrito Federal, operário, solteiro, com d? m irluo 
eleitoral no distrito municipal de Engenho V- h., .Qua
lificação requerida.)

ANTONIO M ARIA W ILCHES (10.157), filho de fguscio do 
Carmo W ilches e dc Ana Julia de Azevedo, nascido a 29 
de junho de 1882, em Portugal, casado, core d mmPio 
eleitoral no distrito municipal de Engenho V« lho (Qua
lificação requerida.)

L INEU  MARQUES DE FRE ITAS  (10 15S), filh e de Fran
cisco Xavier de Souza Freitas e de Hermengarda Cecília 
Marques de Freitas, nascido a 20 de fevereiro  de 1911, 
no D islrito Federal, comércio, solieiro, com domicilm  
eleitoral no distrito municipal de Engenho Velho. (Q u t- 
lificaçào requerida.)

RAU L PEREIRA (10.122), filho  de Eugênio Pereira e dr 
Catharina Iglezias Rodrigues, nascido a 19 de inarçN 
de 1900, no D istrito Federal, operário, casa-lo, com do
m icílio eleitoral no distrito municipal de S. Cristóvão. 
(Qualificação requerida.)

FRANCISCO LU IZ  DE AZEVEDO S ILV A  (10.103), filho de 
Alexandre José da Silva e de Rita Maria de Azeve m 1 -  
ma, nascido a 19 de agosto de 1866, em Gamprs. Es
tado do Rio de Janeiro, advogado, casado, com d - n i c i . »  
eleitoral no distrito municipal de S. Cristóvão. (Trans
ferência .)

ARTHUR JOVLNO MARQUES (10.104). filho  de José Jovir.o
Marques e de Antonia Leopoldina Marques, nascido a 
3 de novembro' de 1881, em Taearatú, Estado de Per
nambuco, m ilitar, casado, com dom icilio eleitoral no 
distrito municipal de Engenho Velho. (Transferência.)

NILO GONÇALVES DAMAZIO (10.107), filho  de M ano>1 
Gonçalves Damazio e de Estcphania Soar -s D? nazio, 
nascido a 17 de dezembro de 1903, no D istrTo F. deril. 
m ilitar, casado, com dom icílio eleitoral no d ls tr » 'j mu
nicipal de S. Cristóvão. (Transferência.)

DACIEL L IM A  DE MELO (10.108), filho  de José Vidal da 
Melo e de Santa Lim a de Melo, nascido a 27 de outubro 
de 1905, em Rio Largo, Estado do Alagoas, comércio, 
solteiro, com dom icílio eleitoral no distrito nm nifipal 
de Engenlio Vellio. (Transferência.)

RAUL FONTES COTIA (10 .1 ÍS ), filho de João Antonio Co
tia e de A lzira Fontes Cotia, nascido a 2 de março ie 
1912, no D istrito Federal, funcionário público, solteiro, 
com dom icílio eleitoral no distrito municipal de São 
Cristóvão (Transferência.)

CARLOS M ARIA FONSECA DE P A IV A  (10.126), filh o  de 
Oswaldo do Valle Paiva e de Aurea de Paula Fonseca 
de Paiva, nascido a 15 de agosto de 1907, no D islrito  
Federal, funcionário público, casado, com dom icilio e le i
toral no distrito municipal de São Cristóvão. (Q ualifi
cação requerida. )

JOÃO MARCELLI.NO (10.128). filho  de W aldom iro Francis
co Marcellino e de Jacinlha Mathilde, nascido a 12 de 
outubro dc 1899. em Campos, Estado do Rio, operário, 
solteiro, com dom icílio eleitoral no distrito municipal 
de Engenho Velho. (Qualificação requerida.)

AM ILCAR FERREIRA (10.129), filho de Manoel Ferre ira  
A lves Junior e de Petrina Maria da Conceição, nascido 
a 15 de fevere iro  de 1903, no Estado do Rio, comércio, 
casado, com dom icílio eleitoral no distrito municipal de 
São Cristóvão. (Qualificação requerida.)

FLAUZ1NO ANTONIO DE ALM EIDA (10.130), filho  de I/a- 
bel Maria Fcliciana, nascido a 21 de janeiro de 1S99, 
em Mar de Espanha. Estado de Minas Gerais, operário, 
solteiro, com dom icílio eleitoral no distrito municinal 
de Engenho Velho. (Qualificação requerida.)
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V Y TH A M E L  DE SOUZA E FRANÇA (10.131), filho  de Ma
noel V irg in io  de Souza e de Maria Luiza de França, 
nascido ã 11 de ju lho de 1906, em Maceió, Estado de 
Alagoas, m ilitar, casado, com dom icílio eleitoral no dis-- 
tr.to  municipal de Engenho Velho. (Qualificação reque
rida. )

SEBASTIÃO PAULO  DE FAR IAS  (10.132), filho  de João 
Paulo de- Farias e de Maria Luiza da Conceição, .nascido 
a 10 de julho de 1905. em São José dos Barreiros, Es
tado de São Paulo, comércio, solteiro, com dom icílio 
eleitora! no distrito municipal de Engenho Velho. (Qua
lificação rçquerida.)

JOÃO DE SOUZA L IM A  (10.133), filho de José Bonifácio de 
Souza Lim a e de Maria Nunes da Silva, nascido a 17 do 
agosto de 1907, no D istrito Fdeerat, comércio, casado, 
com dom icílio eleitoral no distrito municipal de São 
Cristóvão. (Qualificação requerida .)

GUMERCINDO XORBERTO DF. ALM EID A (10.131), filho de 
Ambrozina Maria dos Santos, nascido a 6 de junho de 
1894, no D istrito Federal, operário, solteiro, com domi
c ílio  eleitoral no distrito municipal de Engenho Velho. 
(Qulaificação requerida .)

JOSÉ DOS SANTOS AD.ÃES (10.135). filho de Antonio José 
dos Santos Adães e de Maria Euphrasia dos Santos 
Adães, nascido a 9 do agosto de 1912, em 1’ etrópolis, 
Estado do Rio. comércio, solteiro, com dom icílio eleito
ral no distrito municipal de Engenho Velho. (Q u a lifi
cação requerida.)

JOÃO P IM EN TEL (10.136), filho  cie Manoel Carvalho Pim en- 
tel e de Antonia Valença Pimentel, nascido a 2S de ou
tubro de 1904, no D istrito Federal, comércio, casado, 
com dom icílio eleitoral no distrito municipal de Enge
nho Velho. (Qualificação requerida .)

ANTO NIO  SANTOS DA COSTA (10.137), filho  de Antonio 
da Costa Mesquita e de Idalina Maria da Conceição, nas
cido a 11 de fevere iro  de 1893, no D istrito Federal, co
mércio. viúvo, com dom icílio eleitoral no distrito muni
cipal de Engenho Velho. (Qualificação requerida .)

JOSÉ PO LEY (10.13S), filho  de Carlos Poley e de Maria 
Vicentina Poley, n~scido a 3 de janeiro de 1877, em Ca- 
zire, Itália, industrial, viúvo, com dom icílio eleitora! no 
distrito municipal de Engenho Velho. (Qualificação re
querida .)

JULIO  PERE3 10.139), filho de Rita Juliana da Silva, nas
cido a 6 de abril de 1903, em Barra Mansa, Estado do 
Rio, cmoércio, solteiro, com dom icílio eleitoral no dis
trito  municipal de Engenho Velho. (Qualificação re
querida .)

MANOEL BARBOSA L IM A  (10.110), filho  de João Anthero 
Barbosa Lim a e de Angela Gonçalves de Freitas, nascido 
a 5 de agosto de 1907, em Floresta Leões, Estado de 
Pernambuco, empregado público, solteiro, com dom icí
lio  eleitoral no distrito municipal de São Cristóvão. 
(Qualificação requerida.)

L U IZ  TE IX E IR A  MARQUES (10.151), filh o  de Seraphim 
A lves Marques e de Margarida Teixeira  Marques, nas
cido a 23 de abril do 1909, no D istrito Federal, comér
cio, solteiro, com dom icílio elietoral no distrito muni
cipal de São Cristóvão. (Qualificação requerida .)

V ICENTE FERREIRA DE L IM A  (10.142), filh o  de Manoel 
Gonçalo de Faria e de Maria Francisca da Conceição, 
nascido a 17 de outubro do 1895, em Pajaú do Flôres, 
Estado de Pernambuco, funcionário público, solteiro, 
com dom icilio eleitoral no distrito municipal de São 
Cristóvão. (Qualificação requerida .)

RAUL PEREIRA (10.122). filho dc Eugênio Pereira e dc 
Cal bar ma Iglesias Rodrigues, nascido a 19 de março de 
1906, no D istrito Federal, operário, casado, com dom icí
lio  eleitoral no distrito municipal dc São Cristóvão. 
(Qualificação requerida.)

FERNANDO MEÓDES DE O LIVE IR A  MENDONÇA (10.124), 
filh o  de Francisco Mendes da Fonseca c de Juba Men- 
des de O liveira Mendonça, nascido a 12 de junho de
!n u 5 ir lm r r lar* í ‘?t.ad(.> de Alagoas, funcionário público, 
soueiro. (Transferencia .)

ANTONIO  BRANDÃO JUNIOR (10.125), filh o  de Antonio
Mello Brandão e de Paulina Cerqueira Brandão, nascido 
a 11 de janeiro de 1889, em São Salvador, Estado da 
Baía, comércio, casado, com dom icílio eleitoral no dis
trito  municipal de T iju ca . (T ransferência .)

FREDERICO MAX GRIMMER (10.127), filho de George R i
cardo Grinnner e de Anna Maria Grimmer, nascido a 3 
de agosto de 18S9, no D istrito Federal, comércio, casado, 
com dom icilio eleitoral no distrito municipal de T ijuca. 
(T ransferência .)

ALBERTINO FERNANDES V IE IR A  (10.143), filh o  de Ber- 
iin o  Fernandes V ie ira  e de Luiza Saes V ieira , nascido a 
21 dè junho de 1897, no Estado de Santa Catarina, fun
cionário público, casado, com dom icílio eleitoral no dis
trito  municipal de Engenho Vellio . (Qualificação re
querida .)

H ILDEBRANDO DOS SANTOS ALVES (10.159), filho de 
Idalcio dos Santos A lves e de Alexandrina Lemos dos 
San! os, nascido a 22 de maio de 1905, no D istrito F e 
deral, comércio, solteiro, com dom icílio eleitoral no dis
trito  municipal ue Engenho Velho. (Qualificação reque
rida.)

CELESTE PALM E IR A  (10.160), filha de Antonio Palm eira 
e de Maria Cardoso Palmeira, nascida a 1 de novembro 
de 1905, no D istrito Federal, funcionária municipal, 
com dom icílio eleitoral no distrito municipal de São 
Cristóvão. (Qualificação cx -o ff ic io .)

JU LIE TA  PALM EIRA  (10.161), filha de Antonio Palmeira o 
de Maria Cardoso Palmeira, nascida a 25 de junho de 
1897, no D istrito Federal, funcionária municipal, sol
teira, com dom icílio eleitoral no distrito municipal de 
S. Cristóvão. (Qualificação e x -o ff ic io .)

FRANCISCA COSTA DE O LIVE IRA  (10.162), filha do A lber
to Cosia de O liveira e de Carolina da Costa O liveira, nas
cida a 27 de junho de 1904, no D istrito Federal, comér
cio. casada, com dom icílio eleitoral no distrito municipal 
de S. Cristóvão. (Qualificação requerida.)

D AN IE L  NUNES BARBOSA (10.163), filh o  de Chrispim 
Nunes Barbosa e de Belm ira Nunes Barbosa, nascido a 
28 de junho de 1904, no Estado da Baía, comércio, sol
teiro. com dom icílio eleitoral cio distrito municipal de 
S. Cristóvão. (Qualificação requerida.)

JOSÉ AG1UPINO DE O LIVE IRA  (10.164), filh o  de Francisco 
Agrip ino de O liveira o de Rita Maria da Conceição, nas
cido a 6 de fevere iro  de 1888, no Estado de Pernambueo, 
m ilitar, casado, com dom icílio eleitoral no ciislrilo mu
nicipal de S. Cristóvão. (Transferência.)

JOÃO SABÍNO DA S ILVA , filho  de Antonio Gomes da Silva 
e de Josina de Miranda Silva, nascido a l i  de junho de 
1894. em Natal. Estado do Rio Grande do Norte, o ficia l 
de Marinha, solteiro, com dom icílio eleitoral no distrito 
municipal de Tijuca. (Qualificação cx -o f f ic io . )

ANTONIO  D l PALM A M 0 .166), filho de Bcrnardini D i P;C- 
ma e de Philomcna Marianni. nascido a 30 de maio ie 
1U05, no D istrito Federal, mecânico, casa-lo. com dom; - 
c ílio  eleitoral no d is lr ilo  municipal de São Cristóvão 
(Qualificação requerida.)

L IB A M A  M ARTIXEZ PALM EIRA (10.167). filha de Angelo 
Marlinez da Riba e de Palroeinia Careellen dei Vaíie, 
nascida a 19 de janeiro de 1899. no D istrito Federal, 
funcionária pública, casada, com dom icílio eleitoral no 
distrito municipal dc S. Cristóvão. (Qualificação e x - 
o ffic io .)

ONESIMO COELHO F ILH O  M 0 .168'. filho de Onesimo Coe
lho e de O livia Pimentel Coèlho. nascido a 30 de ngoslo 
do 1912, no D istrito Federal, funcionário municipal, sol
teiro, com dom icílio eleitoral no distrito municipal ilfi 
S. Cristóvão. (Qualificação requerida.)

ANTONIO  P INTO  M 0 .169). filh o  de Antonio Pinto o de Ma
ria  da Conceição, nascido a 11 de novembro de 1905. no 
D istrito Federal, operário. ca«ado, com dom icílio e le i
toral no d istrito municipal dc Engenho Velho. (Quali- 
ficarão requerida.)

ADALBERTO  FERREIRA DF HOLLA.NDA (10.170). filb® 
de A icenle Ferre ira  de Hollnnda e de Geralda da Co*1*
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ceiçâo, nascida a 25 de abril de 1S8S. em Recife, Es
tado de Pernambuco, sub-oficial da Armada, casado, com 
dom icílio eleitoral no distrito municipal de S. Cristóvão. 
(Transferência.)

■ LAU RENTIXO  DIAS DA CONCEIÇÃO (10.171). filho  de Ma- 
thildes Dias da Conceição, nascido a 7 de junho de 1907, 
no D istrilo  Federal, comércio, solteiro, com dom icílio 
eleitoral no distrito municipal de Engenho Velho. (Qua
lificação requerida.)

PAFL1NO  BRANDÃO (10.172). filho  de Luiz Dias Xavier 
Pereira  da Costa e de Constança de Calvos França Bran
dão, nascido a 27 de dezembro de 1900, em Maceió. Es
tado de Alagoas, guarda-livros, com dom icilio eleitoral 
no d istrilo  municipal de Engenho Velho. (Qualificação 
requerida.)

ANTONIO  THEODORO D A S ILV A  COSTA (10.173), filho  
de A lfredo Pereira  Nunes e de Agricu la da Silva Costa 
Garcia, nascido a 20 de setembro dc 1911, no Distinto 
Federal, comércio, casado, com dom icílio eleitoral no 
distrito municipal de Engenho Velho. (Qualificação re
querida.)

JU VELIN A  ALVE S  DE SOUZA (10.171), filha de André 
Apostolo A lves e de Am élia Francisca de Souza, nascida 
a 29 de maio de 1897, em Caravelas. Estado da Bala, 
doméstica, casada, com dom icílio eleitoral no distrito 
municipal de S. Cristóvão. (Qualificação requerida.)

ENE AS SA.VFANNA (10.175), filho  de Eduardo San tA nm  
e de Leodina Maria da Piedade, nascido a 9 de fevere iro  
de 1909. em Santa Rita, Estado do Rio de Janeiro, em
pregado municipal, solteiro, com dom icílio eleitoral no 
distrito municipal de Engenho Velho. (Transferência.)

A LU IS IO  GURGEL DO AM ARAL (10.17G), filho de Gervasio 
Gurgel do Amaral e de Francisca Gurgel do Amara!, 
nascido a 7 de junho de 1907, em Fortaleza, Estado dG 
Ceará, bacharel, solleiro, com dom icílio eleitoral no dis
trito  municipal de S. Cristóvão. (Qualificação requerida.)

L IY IO  DE .ALMEIDA CAVACA (10.177), filh o  do João Ba
ptista Cavaca e de Paulestina de Almeida Cavaca, nas
cido a 22 de ju lho de 1903, em Minas Gerais, jorna
lista, solleiro, com dom icilio eleitoral no d istrilo 
nicipal de S. Cristóvão. (Qualificação requerida.)

ABELARDO SANTA E U FE N IA  FARINHAS ( 10. 178), filho 
de José Santa Eufenia Farinhas e de Carmozina Bian- 
cbi, nascido a 4 de setembro de 1911, no D istrito Fe
deral, motorista, solleiro, com dom icilio eleitoral no dis
trito municipal de S. Cristóvão. (Qualificação reque
rida.)

1NOCENCIO TOME DA S ILV A  (10 .179 ', filho de José Tho- 
mé da Silva e de Idalina Antonia do Valle e Silva, nas
cido a 29 de abril de 1890, era Haboraf. Estado do Rio 
de Janeiro, operário, casado, com dom icilio eleitoral no 
distrito municipal de Engenho Velho. (Qualificação re
querida.)

N A TA N IE L  PEREIRA DE MENDONÇA (10.180), filho de 
Joaquim Pereira de Mendonça e de Emes ti na de Souza 
Lima, nascido a 19 de abril de 1910, em  Itaocán . Esta
do do Rio de Janeiro, comércio, casado, com dom icílio 
e leitoral no d istrilo  municipal de Engenho Velho. (Qua
lificação requerida .)

L U V IL IO  M ARTINS  MANCIOLA ( 10. 181) .  filh o  dc José 
Manciola e de E lvira Martins Manciola. nascido a 0 de 
agosto de 1908, no Esiado da Baia, comércio, casado, com 
dom icilio  eleitoral no d istrito municipal de Engenho 
\relho. (Qualificação «•qu erida .)

VENANCIO D ANTAS VELOSO (10.182), filho de Frsn lino da 
Costa Veloso e de Alaria Joaquin . Dantas Veloso. n a s 
cido a 18 de maio de 1892. cm Valença, Estado do Rio 
de Janeiro, cirurgião dentista solteiro. com dom icilio 

B r . ' ele itora l no d istrito muuicipal de Engenho Velho. 
(T ransferência .)

ANTONIO  RODRIGUES GONÇALVES NETO (10 .t83 ). filh o  
de Antonio Rodrigues Gonçalves Junh.r e de E|>onina Ri
beiro Gonçalves, nascido a 20 de abril dc 1913. no Dis
tr ito  Federal, comércio, solteiro, com dom icilio eleitoral 
no d istrilo  municipal de Engenho \'elho. (Qualificação 
requerida .)

JEJJAGDÍO COELHO M0.18S), filho de Antonio José Coelho i  
de Maria da Rocha Coelho, nascido a 1 de março de 1900, 
no D istrito Federal, operário, casado, com dom icilio elei
toral no distrito municipal de Engenho \'elho. (Q ualifi
cação requerida .)

YALM AR  CARVALHO DE ARAÚJO (10.185). filho  de A lfre
do Castro de Araújo e de Amnlia Carvalho de Araújo, 
nascido a 5 de janeiro de 1912, no D istrito Federal, co
mércio, solteiro, com dom icílio eleitoral no d istrilo  mu
nicipal de Engenho Velho. (Qualificação requerida.)

D U RVAL RODRIGUES DOS SANTOS (10.186). filho da Juba 
Rodrigues dos Santos, nascido a 2 de janeiro de 1913. no 
Distrito Federal, estudante, solteiro, com dom icilio e le i
toral no distrito municipal de Engenho \Telho. (Quali
ficação requerida.)

ALGEMIRO DO NASCIMENTO (10.187), filho  de Leopoldina 
Lopes, nascido a 7 de maio de 1S9I. empregado público, 
casado, com dom icílio eleitoral no distrito municipal de 
Engenho Velho. (Qualificação requerida .)

CUSTODIO DA ROCIIA NEVES (10.188) fillio  de Florentino 
da Rocha Neves e de Chrislina Leopoldina da Conceição, 
nascido a 8 de novembro de 1891. em Campos, Estado d > 
Rio do .Janeiro, operário, casado, com dom icílio eleitoral 
no distrito municipal de Engenho Velho. (Qualificação 
requerida .)

CARLOS B A P T IS T A  DA S ILV A  (1 0 .1S9', filh o  de Joaquim 
Baptista da Silva e de Solidonia do Souza Baptista. nas
cido a 20 de ju lro  de 1898. em Cantagallo Estado do Rio 
de Janeiro, operário, casado com dom icílio eleitoral no 
distrito munieipal de São Cristóvão. (Qualificação re
querida .)

EÜVALDO D\ S ILV E IR A  BARROS (10.190). filho rti Deo- 
cleciano da S ilveira Barros e de IHuminata Dom ellas da 
Silveira, nascido a 19 de maio dc 1907. em Gravatá, Es
tado de Pernambuco, comércio, casado, com dom icílio 
eleitoral no distrito municipal de Engenho Velho. '.Qua

lificação requerida.)

TANCHEDO D A S ILVA  P INTO  (10 .191 '. filho d? Belm i-o 
da Silva Pinto e de Edoviges de Miranda Pinto, m~e do 
a 10 de agosto de 1905. em Cantagallo. Estado do Rio 1e
Janeiro, comércio, solteiro, com dom icílio eleitoral no 
distrito municipal dc Engenho Velho. (Qualificação re
qu erida .)

JOÃO D A S ILV A  RAMOS M 0 .192). filh o  de Joaquim da Sil
va Ramos c de Rosa Soares, nascido a 23 do junho de 
1876. no D istrito Federal, comércio, viúvo, com domn-í- 
lio  eleitoral no distrito municipal de T iju ea . (Q ualií ca
ção requerida .)

ANTONIO FAUSTO DE QUEIROZ (10.193!, filho de O le-a- 
rio  F’auslo de Queiroz e de Joana Maria de Queiroz o : — 
cido a 17 de fevereiro  de 1895, em Barra Mansa. Estado 
do Rio de Janeiro, comércio, casado, coni domicíUo e le i- 
toral no distrito municipal dc Engenho Velho. (Q ualifi
cação requerida .)

MARIA SERRA FRANCO (10.194). filho de Raphael S e m  e 
do Aida Bellosta Serra, nascido a 19 de ju lho de 1893. 
no Distrito Federal, funcionária municipal, casada. e>m 
dom icílio eleitoral 110 d istrilo  municipal de São Cri-tó- 
vão. (Qualificação requ erida .)

G ILBERTO  <' 1 aCOMOTTI (10.195), filho de Encenio G n  • >- 
motti e de Andrelina Ferreira, nascido a 22 de março de 
1907. ein Feira de Santana. Estado daJBaía. funcionário 
público, solteiro, com dom icilio eleitoral no d istrilo  mu
nicipal de T iju ea . (Qualificação requerida .)

MANOEL BARBOSA FERREIRA (10.196) filho de Aeeio 
Gregorio Ferrei "i e <le Vdelaide Barbosa Rox". naseidn a 
3 dc maio de. 1900. 110 D istrito Federal, operário. so)fe;_ 
ro, com dom icilio eleitoral no d istrilo municipal de T i-  
juca. (Qualificação requerida .)

SEBASTIÃO DA CORTA MONTEIRO (10.197 '. filh o  de J—  
Alcxandic Cardoso Monteiro e de Maria da Gesta Mon
teiro. nascido a 28 de janeiro de 1899. 110 D istrilo  Fe
deral. operário, desqtiilado. com dom icílio eleitoral 110 
distrito municipal de T iju ea . (Qualificação reouerida .)

CAROLINA LU IZA  M W W O R M  SAAVEDRA (10.198). filh o
de Francisco Mayworm  Sobrinho e dc Jacobína Caroliua
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Meschick Mayworm, nascido a 17 de janeiro de 1895, 
domestica, casada, com dom icílio eleitoral no d istrito 
municipal de São Cristóvão. (Qualificação requ erida .)

1'RANCISCA LU IZ  A  MAYWORM (10.190), filha de Francisco 
Mavworm e de Carolina Machado Mayworm. nascida a

r id a .)
DERAI.DO SATURNINO DA S ILV A  F IL IIO  (10.200), filh o  do 

Eeraldo Saturnino da Silva e de Maria José da Silva, 
nascido a 27 de junho de 1909, em São João Nepomuceno, 
Estado de Minas Gerais, pedreiro, solteiro, com dom icí
lio  eleitoral no distrito muincipal dc São Cristóvão. 
(T ransferência .)

A.CEDALIXO GUIMARÃES (10.201), filho  do Anacleto Gui
marães e de Rita Cardoso Guimarães, nascido a 28 de 
agosto de 1912, no D istrito Federal, operário, solteiro, 
com dom icílio eleitoral no distrito municipal de Engenho 
V elho . (Qualificação requerida .)

DOMINGOS DA COSTA BRAGA (10.203). filho de Ismael da 
Costa Braga e de M aria Andréa da Motta Braga, nascido 
a 25 de. abril de 1902, no D istrito Federal, motorista, ca
sado, com dom icílio eleitoral no distrito municipal de 
São Cristóvão. (Qualificação requerida .)

AXTHEO DE ARAÚJO D ANTAS (10.202), filho de Manoel 
de Araú jo Dantas e de Margarida de Araújo Dantas, 
nascido a 8 de maio de 1889, em Rio Largo, Estado dc 
Alagoas, operário, viúvo, com dom icílio eleitoral no dis
lr ito  municipal de Engenlio Velho. (Qualificação reque
rida.)

DIOGO MARIO DE O LIV E IR A  (10.201), filho  de Jonas Ma
ria  de O liveira e de Maxim a do Sacramento, nascido a 
10 de n w ç o  de 1902, em Itacará, Estado da Baía, m i
litar, casado, com dom icílio eleitoral no d istrito muni
cipal de S. Cristóvão. (Qualificação requerida.)

ERCOLINO SBANO (10.205), filho  de Lu iz Sbano c de Car- 
mella I.obianco, nascido a 23 de abril de 1910, no Dis
trito  Federal, comércio, solteiro, com dom icilio eleitoral 
no distrito municipal de S. Cristóvão. (Qualificação re
querida.)

BENEDICTO COSTA DE ARAÚJO <10.207), filho  de Ante-
nio Costa de Araújo e de Em ilia Januaria de O liveira, 
nascido a 31 de agosto de 1S94, no D istrito Federal, co
mércio, solteiro, com dom icílio eleitoral no distrito mu
nicipal dc Engenho Velho. (Qualificação requerida.)

ANTONIO RODRIGUES ELVAS JUNIOR (10.208), filho do 
Antonio Rodrigues Elvas e de Maria Rodrigues F.lvas, 
nascido a 4 de agosto de 1884, em Recife, Estado do 
Pernambuco, m ilitar, casado, com dom icílio eleitoral no 
distrito municipal de Tijuca. (Qualificação e x -o ff ic io .)

CLAUDIONOR JANUARIO DE O LIV E IR A  (10.209), filho  de 
Anna Maria das Neves, nascido a 27 de junho de 1898, 
em Capivarí. Estado do Rio de Janeiro, operário, casado, 
com dom icílio eleitoral no distrito municipal de Engenho 
Velho. (Qualificação requerida.)

OSCAR S ILVA  FERREIRA (10.210), filho de Francisco da 
Silva Ferreira  e de Eugenia da Silva Ferreira, nascido 
a 14 de ju llio  de 1902, em Campinas, Eslado de São 
Paulo, comércio, casado, com dom icílio eleitoral no dis
trito  municipal dc S. Cristóvão. (Qualificarão reque
rida.)

I.IN D O L l‘110 TE IX E IR A  AVE LLAR  (10.211), filho  de José 
Costa Avellar e de Maria Teixeira  Avellar, nascido a 22 
de abril de 1910, em O liveira, Estado de Minas Gorai», 
comercio, casado, com dom icílio eleitoral no distrito mu
nicipal de Engenho Velho. (Qualificação requerida.)

ÍIUGO PEREIRA DESSA (10.2121, filh o  de Antonio R ibeiro
«essa  e da A lzira de Souza Pereira, nascido a 18 de ou-
tut.ro de L*12. no Distrito Federal, operário, ca-ado, com
(r « 10 - ,0L'al no distrito municipal de T ijuca. 
(Qualificaçao requerida.) J

, ‘ I ' ^ Í | L k Rw , ph^BFARAJ?D 00 .2 1 3 ), filho do Al frei 1 Der- 
- , L ro e rm i e de Candida Corrêa Ksberard na-cido i 
o de março dc 1912, no D islrito  Federal, funcionário £ . -

blico, solteiro, com dom icílio eleitoral no distrito mu
nicipal de S. Cristóvão. (Qualificação requerida.) ~

i IL V IN A  COUTO D UARTE (10.214), filh o  de Gabriel An
tonio Tellss do Couto e de Guilhermina de Freitas Va l- 
le do Couto, nascido a 11 de abril de 1904, no D istrito  ■ 
Federal, doméstica, casada, com dom icílio eleitoral 110 
distrito municipal de T ijuca. (Qualificação requerida.;,

ISMARIO DE TOLEDO P IR IA  JUNIOR (10.215), filh o  de Is- 
m ario de Toledo P iria  e de Mariana de Toledo P iria , 
nascido a 21 de setembro de 1912, no D istrito Federal, 
empregado público, solteiro, com dom icílio eleitoral no 
distrito municipal do Tijuca. (Qualificação requerida.)

ANTONIO  GOMES (10.210), filho de Manoel Gomes e de 
Maria Ribeiro, nascido a 2 de ju lho de 1907, no D is
tr ito  Federal, comércio, solteiro, com dom icílio e le i
toral no distrito municipal* de Eugenho Velho. (Qua
lificação requerida.)

UONORTO DOMINGOS BOUÇ.AS (10.217), filh o  do Manoel 
Domingos Bouças e de Francisca Jesus de Souza Bou- 
ças, nascido a 24 de abril de 1910, no D istrito Federal, 
operário, solteiro, com dom icílio eleitoral 110 distrito 
municipal de S . Cristóvão. (Qualificação requerida.)

FRANCISCO FERREIRA MA IA (10.218), filh o  dc Quintino 
Ferre ira  Maia e de Aurora F erre ira  Maia, nascido a 9 
de março de 1903, em Cabo Frio , Estado do Rio de Ja
neiro, motorisla, casado, com dom icílio eleitoral no dis
trito  municipal de T ijuca. (Qualificação requerida.)

U ERC ILIA  MACA RIO DOS SANTOS (10.219), filha de João 
Macario dos Santos e de Adolphina E felvina dos San
tos, nascida a 12 de dezembro de 1900, em Iiabaiana, 
Eslado de Sergipe, doméstica, solteira, com dom icílio 
eleitoral no distrito municipal de Engenho Velho. (Qua
lificação requerida.)

JACINTHA I)E  O LIVE IR A  RAMOS (10.220), filha de F e li
cidade dc O liveira Ramos, nascida a 15 de fevere iro  de 
1909, 110 D istrito Federal, funcionária municipal, sol
teira. com dom icílio eleitoral no distrito municipal do 
S. Cristóvão. (Qualificação requerida.)

OCTAVIO  DA COSTA AZEVEDO (10.221), filho  de Luiz 
da Cosia Azevedo e de L iv ia  Candida de Almeida Aze
vedo. nascido a 10 de janeiro  de 1888, no D istrito F e 
deral, comércio, casado, com dom icílio eleitoral no dis
trito  municipal de S. Cristóvão. (Qualificação reaue- 
rida.)

NELSON S A N TA N N A  DE O LIVE IR A  (10 .223), filho  de 
Augusto Conceição de O liveira e de Maria Amalia de 
SanFAuna, nascido a 31 de agosto de 1909, em Araeajú. 
Estado de Sergipe, comércio, solteiro, com dom icílio 
eleitoral no distrito municipal dc São Cristóvão. (Qua
lificação requerida.)

DECIO V IE IR A  AFFONSO (10.225), filh o  de Cândido V ie ira  
A ffonso e de Arm inda Goutinho V ieira , nascido a 30 de 
de dezembro de 1909, em Anta, Estado do Rio de Ja
neiro, comércio, solteiro, com dom icílio eleitoral no dis
trito  municipal de Engenho Velho. (Qualificação reque
rida.)

OSCAR JOSÉ SIMÕES (10.220), filh o  de I.aurinda Maria 
Ribeiro, nascido a 3 de setembro de 1907, no D istrito 
Federal, comércio, casado, com dom icílio eleitoral no 
distrito municipal de S . Cristóvão. (Qualificação reque
r id a .)

ISAURA FERREIRA DOS SANTOS FERNANDES (10.227). 
filha  de Manoel F erre ira  dos Sanlos e de Alda Rodri-' 
pues dos Sanlos, nascida a 1 do agosto de 1894, 00 
D is lr ito  Federal, doméstica, casada, eom dom icilio elei
toral no d is lrito  municipal de S . Cristóvão. (Qualifica
ção requerida.)

MARIO PEREIRA MATA (10.229), filh o  de Pedro P e re if*
Maia e de Perriüana da Cruz Maia, nascido a 4 de fe
vere iro  dc 190 4 no D istrito  Federal comércio, rasado, 
com dom icílio ele itora l no distrito municipal de E11'  
genho Velho. (Qualificação requerida.)

OCTAVIO ALBERTO  M ARTINS (10.280), filh o  de Antonio 
Pedro Marfins e de Maria Barbosa Martins, nascido 
16 de jan e iro  dz 1200, cm Vassoura?, Estado dc Hio

í
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Janeiro, operário, casado, com dom icílio eleitoral no 
distrito municipal de Engenho Velho. (Qualificação re
querida.) X

"ARLINDO ACCACIO PEREIRA (10 .231), filh o  de Augusto 
Accacio Pereira  e de V irg in ia  Pereira, nascido a 25 de 
março de 1911, no D istrito Federal, operário, solteiro, 
com dom icílio eleitoral no distrito municipal de Enge
nho Velho. (Qualificação requerida.)

MARIO ALV E S  (10.232), filh o  de Bernardfno José Alves 
Junior e de Ephigenia Muniz Alves, nascido a 4 de ja -  

-  neiro de 1905, no D istrito Federal, comércio, solteiro, 
com  dom icílio eleitoral no distrito municipal de Enge
nho Velho. (Qualificação requerida.)

ALCINO DE SOUZA CAICIRO (10.233), filh o  de Francisco 
de Souza Caiciro e de Maria José de Souza, nascido a 
17 de novembro de 1902, em Arangatú, Estada do Rio 
de Janeiro, operário, solteiro, com dom icílio eleitoral 
no distrito municipal de T ijuca. (Qualificação reque
rida.)

M ARIA  M AGDALENA DE P A U L A  CABRAL (10.234), filha 
, de Em iliana de Paula, nascida a 3 de novembro de 1881, 

em  Pelrópolis, Eslado do R io de Janeiro, doméstica, 
casada, com dom icílio eleitoral no distrito municipai 
de S. Cristóvão. (Qualificação requ erida )

DEOLINDO DE M IRANDA N AT IV ID AD E  (10.235), filho de 
José Natividade e de Maria de Miranda Natividade, nas
cido a 23 de setembro de 1888, no Estado do Espirito 
Santo, funcionário público, casado, com dom icílio e le i
toral no distrito municipal de Tijuca. (Qualificação re
querida.)

JJRIBATAN DANTAS DAS NEVES (10.236), filho de Ber
nardo das Neves e de Dolores Dantas das Neves, nas
cido a 25 de março de 1910, no D istrito Federal, co
mércio, solteiro, com dom icílio eleitoral no distrito mu
nicipal de S. Cristóvão. (Qualificação requerida.)

.VALDEMAR L E A L  BRAGANÇA (10.237), filho de João 
Duarte Bragança e de Maria Leal Bragança, nascido a 
23 de novembro de 1909, no D istrito Federal, comércio, 
solteiro, com dom icílio eleitoral no distrito municipal 
de f í .  Cristóvão. (Qualificação requerida.)

CARLOS EHRICH (10.238), filh o  de A lfredo Carlos Ehrich 
e de Agostinha Fernandes, nascido a 29 de outubro do 

r 1905, no D istrito Federal, operário, casado, com dom i-
'  c ílio  eleitoral no d istrito municipal de Engenho Velho.

(Qualificação requerida.)

HEITOR DE CARVALHO E  S ILV A  110.239). filh o  de Ben- 
jam in  de Carvalho e Silva e de Hereilia Martins de Car- 

. valho, nascido a 29 de maio de 1886, em Uruguaiana, 
Eslado do Rio Grande do Sul. comércio, casado, com 
dom icílio eleitoral no distrito municipal de Engenho 
Velho. (Qualificação requerida.)

R io de Janeiro. 4 de ju lho de 1931. —  M. itc Alcarenga, 
*escrevnte po impedimento ocasional do escrivão.
» '

SEXTA ZONA ELEITORAL  

"(Distritos municipais de Meyer, Andar&í e Engenho S ovo ) 

Juiz —  Dr. Marimbo Gaicez Caldas Barreto
* ♦

r  Faço público para os fins dos arls. 43 do Código e 
25 do Regimento dos Juízos dos Cartórios Eleitorais, que 
Por êste Juízo e Cartório da 4* Zona Eleitoral, estão sendo 
Processados os pedidos de inscrição dos seguintes cidadãos r

JACINTIIO  LOPES VALAD ÃO  '12 .301), filh o  de A lfredo 
Lopes Valadão, e de Candida de Souza Leal, nascido a 
27 de novembro de 1887, no D istrito  Federal, operário, 
solteiro, com dom icílio eleitoral no distrito municipal 
de M eyer. (Qualificação requerida, B. E. 44, n. 9.073.)

«ALC EB IAD ES SAM PAIO  M ARTINS (12.302), filh o  de A lce- 
biades Rodrigues Fernandes Martins e de Carmen Mar
ques de Barros Sampaio, nascido a 12 de fevere iro  de 
1909. no D is lr ilo  Federal, comércio, solteiro, com do- 
ín i ílio  eleitoral no d is lr ilo  municipal de Meyer. (Qua
lificação requerida, B . E . 41, n . 8 .971 .)

"QCTAVIO D IAS DE FA R IA  (12.303), filh o  de Carlos Dias r!e 
Faria  e de Francisca Haas, nascido a 25 de outubro ds 
1903, em Juiz de Fóra, Estado de Minas Gerais, musieis- 
ta, solteiro, com dom icílio eletioral no d istrito munici
pal de Meyer. (Qualificação requerida, n. 5 .538 .)

HERCÍLTA FERRÃO BUENO (12.301), filh o  de Forlunato 
da Silva Ferrão e de Maria dos Santos Moreira Ferirão, 
nascido a 8 de dezembro de 1889, no D is irito  Federai, 
doméstica, viúva, com dom icílio eleitoral no d is tr iii 
municipal de M eyer. (Qualificação requerida, B . E . 
25, número 8 .123 .)

CARLOS TOXELLT (12.305), filho  de Carlos Tonetli e de 
Angela Toneili, nascido a 22 de fevere iro  de 1894, em 
S. Paulo, Estado de S. Paulo, industrial, casado, com 
dom icílio eleitoral 110 d istrito municipal de Andaraí. 
(Qualificação requerida, B . E . 41, 11. 9 .158 .)

E LV IR A  LOBO (12.306), filho de Domingos José Ferreira  
e de Izabel Custodia Avila, nascido a 7 de setembro de 
1905, no Distrito Federal, comércio, soiteiro, com do
m icílio  eleitoral no d is frilo  municipal de M eyer. (Qua
lificação requerida, B . E . 32, n. 8 .291 .)

JOSINO EUGENIO DO NASCIMENTO S ILV A  (12.307), filh o  
de. Eugênio do Nascimento Silva e de M inervina Aman- 
dá  do Nascimento, nascido a 7 de fevere iro  de 1897. no 
D istrito Federal, comércio, casado, com dom icílio e le i
toral no distrito municipal de Andaraí. (Qualificação 
requerida, n. 6 .976.)

MOACYR ALVE S  DO V A LLE  (12.308), filho de Aníonio A l
ves do Valle e de E liza Maia da Conceição do Yalle, nas
cido a 23 de janeiro de 1900, no D istrito Federal, advo
gado, casado, com dom icílio eleitoral no distrito munici
pal de M eyer. (Qualificação cx -o ff ic io , B . E . 22, nú
mero 3 .814 .)

EFRTCO PINTO  BASTOS (12.309), filho de Rodrigo Pinto 
Basto e de Em ilia  Isabel Bastos, nascido a 30 de abril do 
1891, 110 D istrito Federal, comércio, ca.-ado, com dom i
c ílio  eleitoral no distrito municipal de Engenho Novo. 
nQualificação requerida, B . E . 44, n. 9 .175 .)

ARMANDO FERREIRA D IAS (12.310), filho de José F e rre i
ra Dias e de Maria da Gloria L im a Dias, nascido a 15 
de novembro de 1910, no D istrito Federal, comercianle, 
solteiro, com dom icílio eleitoral no d istrito municipal 
de Meyer. (Qualificação requerida, B . E . 43, número 
9 .030 .)

ALBERTO  PED RETTE  (12.311), filho de José Pedretfe e de 
Maria Pnzim, nascido a 1 de dezembro de 1896. no Dis
trito  Federal, comércio, casado, com dom icilio eleitoral 
no d istrito municipal de Meyer". (Qualificação reaueri- 
da, B . E . 43, n. 9 .026.)

MARIO MANOEL GONÇALVES (12.312), filho de Angelo 
Manoel Gonçalves e de A lzira Rezende da Silva Gonçal
ves, nascido a 18 de dezembro de 1903.no D istrito Fe
deral, carpinteiro, solteiro, com dom icílio eleitoral no 
d istrito municipai de Meyer. (Qualificação requerida,
B . E . 44, n. 4 .039.)

RUBEM DURÃO BARBOSA (1 2 .3 1 3 ), filho de Arthur de 
Souza Barbosa e de Apolinia Durão Barbosa, na-cido a 
18 de março do 1912. no D istrito Federal, estudante, sol
teiro. com dom icílio eleitoral no distrito municipal de 
Engenho Novo. (Qualificação requerida, B . E .  43, nú
mero 8 .909 .)

ELYSTARIO BENEDICTO DA CONCEIÇÃO (12.314). filho  
de Henrique Benedicto da Conceição e de Franeolina Bo- 
nedicta da Conceição, nascido a 27 de setembro «le 189 i. 
110 D istrito Federal, empregado público viúvo, com do
m icílio eleitoral no d isirito municipal dc Meyer. .Qua
lificação requerida, B . E. 41. n. 9 .121 .)

FRANCISCA QUARESMA (12.315), filha de Nepomuceno 
Ouareema e de Em ilia  Quaresma, nascida a 5 de outu
bro de 1893. no D istrito Federal, comércio, casada, com 
dom icílio eleitoral no distrito municipal de Andaraí. 
(Qualificação requerida, n. 5 .644 .)

JULIO  L U IZ  B A PT IS TA  LOPES. (12.316). filho de Lu iz 
Baptista Lopes e de Sophia Rosa do Lob o  Lopes, nasci
do a 13 de ju lho de 1896. no D istrito Federal, comércio, 
casado, com dom icílio eleitoral 110 d istrtio municipal
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oc o  m-ai. (Qualifcação requerida, B . E . 39, núme
ro 8 .695 .)

MAR >' ' >A SU .YA COUTO T12.317), filho  de Antonio da 
Jilva Couto e de Clementina Nicolellis fia Silva Couto, 
nascido a 17 de outubro de 1911, no D istrito Federal, 
operário, solleiro, com dom icílio eleitoral no distrito 
municipal de M eyer. (Qualifcação requerida, B . E . 40, 
n. ã .r? 4 .)

UEiriu i V nm lt.TS COFJ.HO (12.318), filho de Ilenrique 
W illis  da Silva e de Rosa W illis  da Silva, nascido a 29 
d outubro de 1880. no D istrito Federal, costureira, 
viúva, com dom icílio eleitoral no clSstrito municipal de 
Meyer. (Qualifcação requerida B . E . 44, n. 9 .071 .)

IH O N E L  JOSÉ CARDOSO '2 .319 ), filh o  do Custodio José 
Cardoso e de Donatn Rosa Santana, nascido a 21 de abril 
de 1880, Estado do Rio de Janeiro, empregado no co
mércio, casado, com dom icílio eleitoral no distrito m u
nicipal de Meyer. (Qualificação requerida, B . E . 43, 
n. 5 .822.)

FRANCISCO V IO LA N TE  (12.320), filh o  de Severo Violanfo 
e de Maria Barbosa Yiolante, nascido a 1 de agosto de
1907. no D istrito Federal, comércio, solteiro, com do- 
nveílio  e le iiora l no distrito municipal de Andarai. 
(Qualificação requerida, n. 8 .709 .)

JOSÉ RODRIGUES CAJADO F IL IIO  (12.321), filh o  dc José 
Rodrigues Cajado e de Maria dos Anjos Soares, nascido 
a 14 de maio de 1912, no D istrito Federal, comércio, 
solteiro, com dom icílio eleitoral 110 d istrito municipal 
de M ever. (Qualifcação requerida B . E . 44, número 
9 .107.)

JOÃO BABO F ILH O  (12.322). filh o  de João Babo e de Amé
lia  da Silva Babo, nascido a 12 de fevere iro  de 1902 em 
Cebolas. Estado do Rio de Janeiro, despachante munici
pal. casado, com dom icílio eleitoral no d istrito munici
pal de Engenho Novo. (Qualificação requerida, número 
0 .385 ).

L U IZ  BLOIS (12.323), filh o  de José Blois e de Maria An
gela Blois, nascido a 27 de junho de 1910, no D istrilu 
Federal, operário solteiro, com dom icílio eleitoral no 
d istrito municipal de Engenho Novo. (Qualificação re 
querida, B . E . 43, n. 6 .815 ).

CLAUDIXO DOS SANTOS 112.324), filh o  de Lucinda An- 
tonia dos Santos, nascido a 30 de setembro de 1910, 
no D istrito  Federal, comércio, solteiro, com dom icílio 
eleitoral no d istrito municipal de M eyer. (Qualificação 
requerida. B . E . 42, n . 5 .605 ).

ANTONIO  BERNARDINO DOS SANTOS (12.325), filho  de 
Manoel Bernai'dinò dos Santos e de Tereza Rosa Corrêa 
dos Santos, nascido a 20 de agosto de 1898. no D istrito 
Fpderal. operário, casado, com dom icílio eleitoral no dis
trito  municipal de M eyer. (Qualificarão requerida B . 
E . 39. n. 8 .648 ).

EUCLYDES D IAS MACHADO (12.326), filh o  de Manoel 
José Machado e de Petronilha Philomena de Jesus, nas
cido a 5 de setembro de 1905, no D istrito Federal, mo
torista solteiro, com dom icílio eleitoral no distrito mu
nicipal de M eyer. (Qualificação requ erid a ).

0TTO  BANDUSCH (12.327), filho  de Reynaldo Bandusch e 
de Alvina Bandusch. nascido a 23 de março de 1900, no 
D is lrilo  Federal, comércio, casado, com dom icílio e le i
toral no distrito municipal do Andaraí. (Qualificação 
requerida, B . E . 43, n. 8 .961 ).

JORGE JOSÉ DE ALM EID A JUNIOR (12.328), filh o  de Jor- 
je  José de Almeida e de Clementina de Barros Almeida, 
nascido a 25 de novembro de 1905, no D istrito  Federai, 
comércio, casado, com dom icílio eleitoral no distrito 
municipal de M eyer. (Qualificação requ erid a ).

W A L  DEM AR ROSÁRIO (12.329), filh o  dc Manoel Rosário 
e de Maria Rosário, nascido a 18 de janeiro de 1907, no 
D istrito Federal, operário, casado, com dom icílio e le i
toral no distrito municipal de Andaraí. (Qualificarão 
requerida. B . E . 37, n. 8 .704 ).

MARIO PEREIRA DE SOUZA (12.330). filh o  de Luiz Pe
reira do Souza e de Anlonia Pereira de Souza, nascido a 
^3 de maio de 1903, no D istrito Federal, comércio, ca
sado, com dom icílio eleitoral no d istrito municipal de

Andaraí. (Qualificação requerida, B , E . 37 número
8 .503 .)

AN G ELIN A  ROSA FAU STO  (12.331), filha  de Alexandre 
Fausto e de Am elia Rosa Fausto, nascida a 29 de ju lho 
de 1S94, no D istrito Federal, florista, solteira, com do
m icílio  eleitoral no d is irito  municipal de M eyer„ 
(Qualificação requerida, B . E . 42, n. 5 .604 ).

PEDRO DE FA R IA  (12.332), filh o  de Francisco de Faria c 
de M aria Rita de Jesus, nascido a 10 de maio de 1898, 
em Chapeu dUvas, Estado de Minas Gerais, comércio, 
solteiro, com dom icílio eleitoral no distrito municipal de 
M eyer. (Qualificação requerida, B . E . 45, n- 8.595).

G IL  PEREIRA (12.333), filh o  de Pedro Rosa Pereira e de 
Zelina Pereira, nascido a 3 de dezembro de 1909, na 

. D is tr ito  Federal, comércio, casado, com dom icílio e le ito - 
• ral no distrito municipai de M eyer. (Qualificação re

querida. B . E . 43, n. 5 .828 ).

FAB IO  AN TÃO DE MEDEIROS MUNIZ (12.334), filh o  de 
Francisco de Medeiros Muniz e de Maria Evangelista 
Martins de Medeiros, nascido a 17 de janeiro  de 1901 no 
D istrito Federal, comércio, solteiro, com dom icílio e le i
toral no distrito municipal de M eyer. (Qualificação re
querida, B . E . 43, n . 6 .825 ).

FERNANDO ALVE S  DA CRUZ PEREIRA PINTO  (12.335), 
filh o  de Agostinho A lves Pere ira  Pinto e de Maria da 
Conceição Cruz Pinto, nascido a 5 de maio de 1912, no 
D istrito Federal, comércio, solteiro, com dom icílio e lei
toral no distrito municipal de M eyer. (Qualificação re 
querida, B . E . 44, n . 4 .037 ).

AVELINO  D A CUNHA MENDES (12.336). filh o  de AuguslO 
da Cunha Mendes e de Lyd ia Vergonha Mendes, nasci
do a 28 de novembro de 1912, no D is irito  Federal, em
pregado no comércio, solteiro, com dom icilio eleitoral no 
d istrito municipal de M eyer. (Qualificação requerida,
B . E . 45, n. 8 .591 ).

OSW ALDO FERREIRA MIRANDA (12.337), filh o  de Eduar
do Joaquim Miranda e de Marieta Ferreira  Miranda, nas
cido a 3 de abril de 1913, na Capital Federal, comér
cio, solteiro, com dom icílio eleitoral no d istrito mu
nicipal de M eyer. (Qualificação requerida, B . E . 43, 
n. 8 .126 ).

CARLOS DA GAMA MORET (12.338), filh o  de Carlos da 
Gama Moret e de Leopodina da Gama Moret, nascido a 
16 de abril de 1905, em Santos, Estado de S . Paulo, 
comércio, casado, com .dom icílio e le iiora l no distrito 
municipal de Andarai. (Qualificação requerida número 
3 .365 ).

ALFREDO CORRÉA D\ S ILV A  MEDINA (12.339). filh o  dc 
Manoel Corrêa da Silva Medina e de Maria Julia Corrêa 
Medina. nascido a 17 de fevere iro  de 1873. na Capital 
Federal, funcionário público, viuvo, com dom icílio elei
toral no d is lr ilo  municipai dc Meyer. (Qualificação 
requerida, B . E . 45, n. 8 .607 ).

A L  VARO MACHADO (12.340), filh o  de Francisco Machadfl 
Dias e de Geralda da Rocha Dias, nascido a 11 de ja 
neiro de 1897. na D is lrilo  Federal, operário, casado, com 
dom icílio eleitoral no d istrito municipal de Andaraí. 
(Qualificação requerida, B . E . 53, u. 7 .295 ).

MANOEL HOXORIO DE SANT ANNA (12.311), filh o  de José 
Honorio de SanPAnna. e de Ph iladelphia Maria dc 
SantWnna, nascido a 24 do dezembro de 1896, no Estado 
de Alagoas, comércio, casado, com dom icílio eleitoral 
no d is lr ilo  municipal dc M ever. (Qualificação reque
rida, B . E . 45, n. 8 .594 ).

MARIO TORQUATO DE SOUZA (12.312), filh o  dc Lu iz T or- 
quato de Souza e de Abigail dc Souza, nascido a 5 dc 
dezembro de 1911. no D istrito-Federa l, comércio, sol
teiro, com dom icílio eleitoral 110 d is lr ilo  municipal « e  
M eyer. (Qualificação requerida, B . E . 43, número 
8.371),.

PAU LO  OTHONIEL CARLOS RIBEIRO (12.343), filho  dc 
A lfredo Carlos R ibeiro e de I.iv ia  Drummond de Mello, 
nascido a 29 de junho dc 1908, na Capital Federal, co
mércio. solteiro, com dom icílio eleitoral no d istrito niU' 
nicipal de M eyer. ^Qualificação requerida, B . E . 
n. 8 .587 ).
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AM ELIO  DA S ILVA  BARROSO (12.344), filho de José Bar
roso e dc Carolina da Silva Barroso, nascido a 4 de m ar
ço de 1009. em Ilaoeára, Eslado do Rio de Janeiro, em
pregado público, solteiro, com dom icílio eleitoral no dis
trito  municipal de M eyer. Qualificação requerida, B „  
E  43, n . 9 .008 ).

GASTÃO ÍIUGUET (12.045), filho  de Em ilio Huguet e de 
Maria das Neves Huguet, nascido a 25 de março de 1913, 
na Capital Federal, comércio, solteiro, com dom icílio 
eleitoral no distrito municipal de Andaraí. (Qualifica
ção requerida, B . E . 42, n. 8 .828 ).

ALBERTO PEDRO CORRÊA F ILH O  (12 .3 ÍG ), filho  de A l
berto Pedro Corrêa e de Carmen de Assumpção Cor
rêa. nascido a 24 de dezembro de 1912, no D istrito F e 
deral, operário, solteiro, com dom icílio eleitoral no dis
trito  municipal de Meyer. Qualificação requerida, B . E. 
43, n. 9 .010 ).

FtAYOL DUARTE BARRETO (12.347), filh o  de Francisco 
F re ire  Barreto e de Alodia Duarte Barreto, nascido a 
7 de dezembro de 1895, na Capital de Sergipe, empre
gado municipal, solteiro, com dom icílio eleitoral no dis
trito  municipal de Engenho Novo. (Qualificação “ ex- 
o ff ic io ” , n. 41.778).

ARMÊNIO CURVELLO (12.348), filh o  de João Gonçalves 
Curvello e de Carolina Gonçalves Curvello, nascido a 19 
de ju lho de 1896, na Capital Federal, comércio, casado, 
com dom icílio eleitoral no distrito taunieipal de Meyer. 
(Qualificação requerida, n. 5 .671 ).

V ICTOR CALABARD DOS PASSOS PERDIGÃO (12.319), 
filh o  de W aldem ar Horacio dos Passos Perdigão e dc. 
Lydia Fernandes Perdigão, nascido a 21 de setembro de 
1904, na Capital Federal, comércio, solteiro, com do
m icílio  eleitoral no d istrito municipal de Meyer. (Qua
lificação requerida, B . E . 30, n. 4 .971 ).

DEMOCRITO PACHECO (12.350), filho de Antonio Pache
co Ribeiro Juinor e de Em ilia Barbosa Nascimento Pa
checo, nascido a 21 de agosto de 1900, em V itória, Es
tado do Espírito Santo, comércio, casado, com dom icilio 
eleitoral no distrito municipal de M eyer. Qualificação 
requerida, B . E . 44, n. 9 .095 ).

D istrito Federal, aos 30 de junho de 1931. —  Pelo es
crivão, A phrem  de Moraes.

EXPEDIÇÃO DE TÍTULOS
(Dtereios na. 22.1CS, de S de drcrmbra de 1032 e 24.129 de 10 (!• 

abril de 1«3»>

PRIM EIRA ZONA ELEITORAL

De ordem do Dr. Juiz eleitoral da l.a Zona, da I a C ir- 
Cunscrição do D istrito Federal, laço público, para conheci
mento dos interessados, que por despacho do MM. Juiz E lei
toral, foram  mandados expedir os títulos de eleitor dos se
guintes cidadãos :

T ítu lo n. 21.844. Inscrição n.’ 22.543. Rogério do Nasci
mento Cunha, filh o  de José Francisco da Cunha 
e de Aurelia do Nascimento Cunha, nascido a 10 
de abril de 1909, no D istrito Federal, residente á 
rua Em ilia  Sampaio, 41, comércio, solteiro, com 
dom icílio eleitoral no distrito municipal de São 
José. (Qualificação requerida.)

T itu lo n. 21.815. Inscrição n. 22.539. José Gii, filho de 
José Gil e de Maria da Gloria Fernandes, nascido 
a 23 de jn lho de 1909, no D istrito Federal, resi
dente á rua 23 n . 8, c. 4. Benlo Ribeiro, operá
rio, solteiro, com dom icílio eleitoral no d istri'o  
municipal de S . José. ((Q ualificação requerida.)

T íln lo  n. 21.846. Inscrição n. 22.538. Simpliciano da Cos
ia  Maramaldo, filho de Joaquim Mariano da Cos- 

V ta Maramaldo e de Mariana do Rosário da Costa 
Maramaldo, nascido a 12 de março de 1904, em 
S. Luiz, Estado do Maranhão, residente á rua V o 
luntários da Pátria, 328, comércio, casado, com 
dom icílio eleitoral no d islrito  municipal de São 
José. (Qualificação requerida.)

T ílu lo  n. 21.847. Inscrição n. 22.53G. Ruy F>rr- ra le- 
cobina, filho dc Antor.io Ferreira Jambi i e J. 
Maria Linn Perdigão Jaoobina, nascidc a <4 -‘ e 
novembro de 1910. no D istrito Federa1, iv -i 1-n'e 
á rua Pereira da Silva. 93. c. i. estudante, s •!- 
loiro, com dom icílio eleitoral no dislrito muni
cipal de S. José. (Qualificação requerida )

T ílu lo  n. 21.848. Inscrição n. 22.5:25. Armnnri** d-* Aze
vedo Santos, filho de Alberto C arlos  dos Snntr= 
e de Augusta de Azevedo Santos, nascido a 19 
ju lho de 1898, no Distrito Federal, tesa!-- te i 
rua Uruguai, 483, comércio, casado, cem êom ir;- 
lio eleitoral no distrito municipal de S. José 
(Qualificação requerida.)

T ítu lo n. 21.849. Inscrição n. 22.491. America Pinho de 
Mesquita, filha de Juvenal da Cunha Mesquita e 
de Maria Tolentina Pinho de Mesquita, nascida 
a 4 de março de 1910, em Aracaju, Estado 1o 
Sergipe, residente á rua Pinto, 24, doméstica, 
solteira, com dom icílio eleitoral no distrito mu
nicipal de S. José. (Qualificação requerida.)

T ítu lo .il. 21.850. Inscrição n. 22.310. José de Mello. f i 
lho de Mercedes de Mello, nascido a 10 de julho 
de 1907, em Valença, Estado do Rio de Janri»-o, 
residente á rua Florina, 125, comércio, soltei.o, 
com dom icílio eleitoral no distrito munimpal de 
S. José. (Qualificação requerida.)

T ítu lo n. 21.851. Inscrição n. 22.256. Henrique José de 
Barros, filho de Silvino José de Barros e de An- 
tonia Francisca de Jesus, nascido a ■ * dt- feve
re iro  de 1886, em V ila  do Cabo. «Estado de Pei”- 
nambuco, residente á rua do Lavradio, 127. co
mércio, viúvo, com dom icílio eeliloral no distrito 
municipal de S. José. (Qualificação requerida.*

T ítu lo n. 21.852. Inscrição n. 22.846. Leonor Moreira, f i 
lha de Antonio Moreira de Vasconeeiks e de M a
ria Ferreira  de Vasconcelos, nascida a 26 de ou
tubro de 1911, em Nazareth. Estado da Baia, r e 
sidente á rua dos Arcos, 8S. comércio, solteira, 
com dom icílio eleitoral no distrito municipal Cz 
S. José. (Qualificação requerida 1

T ítu lo n. 21.853. Inscrição n. 22.S45. Eponinn Nunes dnj 
Santos, filha de Proeopio Bispo dos Sanlos e de 
Maria Nunes dos Santos, nascida a 14 de março 
de 1907. em Ilhéus, Estado da Baía, lesidenle A 
rua dos Inválidos, 138, comércio, casada, c.-m do
m icilio  eleitoral no distrito municipal de São 
José. ((Q ualificação requerida.)

T ítu lo n. 21.854. Inscrição n. 3.495. Osman ] ’ 'a isan t .t- 
lho de Alcebiades Cesar Plaisant e de Eugenia 
Guimarães Plaisant, nascido a 10 de ag; sto •1i* 
1899. em Curitiba, .Estado do Paraná, residente 
á rua Haritoff, 101, m ilitar, casado, com domic - 
lio  eleitoral no distrito municipal de S. José. 
(Qualificação e x -o ffic io .)

Títu lo n. 21.855. Inscrição n. 22.781. Mathias Corrêa da 
Silva Mello Junior, filho de Mathias Corrêa da 
Silva Mello e de Joaquina Pinto de Mello, nas
cido a 5 de junho de 1878. em Niterói, Estaco 
do Rio de Janeiro, residente á rua V itório  da Co
ta, 64, contador, divorciado, com dom icílio elei
toral no distrito municipal de S. José. (Qua
lificação requerida.)

T ítu lo n. 21.856. Inscrição n. 22.819. João Pereira i'u 
Nascimento, filho de Lu iz Pereira do Xasoimen o 
e de Francisca Maria da Conceição, nascido a 20 
de junho de 1907, em Lagoa Nova, Estvdo ria 
Paraíba do Norte, residente á rua Leôccio de A '-  
buquerque, 28, operário, solteiro, com dom icílio 
eleitoral no distrito municipal de S. José. (Qua
lificação requerida.)

T ítu lo n. 2 Í.857 . Inscrição n. 23.108. Antonio Fo ire ira  
Penteado, filho de Joaquim Ferreira  Penteada o 
de Hygina da Silva Penteado, nasc:~o i  9 de 
dezembro de 1896, em Tibagí, Estado do Paraná, 
residente á rua Monte Alegre, 342, comércm, v iu 
vo, com dom icílio eleitoral no distrito municipal* 
de S. José. (Qualificação requerida.)
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rítu io n. 2 1 .858 . inscrição r.. 23.113. W aLljm ar do Sou
za Madeira, íuho de Manoel de Souza* Madeira a 
de Antonia Dias nascido a 20 de í-v e re - io  do 
1312, no D istrito  Federal, residente á rua Moti- 
te iro  da Luz, 70-A, comércio, solteiro •orr. domi
c ílio  eleitoral no distrito municipal de S. José, 
(Qualificação requerida.)

T itu lo  n .21.859. Inscrcição n. 23.119.José Luiz 1 rança, 
fillio  de José Lu iz da França e de _anra Grae -  
lir.a da Cunha, nascido a 19 de janeiro de 1903. 
no D istrilo  Federal, residente á rua D Clara, 
168, c. 8, comércio, solteiro, com dom icílio e le i
toral no distrito municipal de S. José. (Qua! -  
ficação requerida.)

T ítu lo  n. 21.860. Inscrição n . 23.105. Maria Gertrudes 
Coutinho Martins, filha  de Ernesto de (E ivei, a 
Coutinho e de Am elia Noronha Cournho, nas
cida a 29 de janeiro de 1891, no D istrito Federal, 
residente á rua Lopes Ferraz, 85, doméstirâ c i 
sada, com dom icílio eleitoral no distrito muni
cipal de S. José. (Qualificação requer da.)

T ítu io  n. 21.861. Inscrição n . 23.038. Gastão dos R e is . ’ 
filh o  de Á lvaro José dos Reis Junior e de Carmen 
Sampaio dos Reis, nascido a 7 de fcveroT o  de 
1913, no D istrito Federal, residente A rue. A rtu r 
Menezes, 46, comércio, solteiro, com d rn icP io  
eleitoral no distrito municipal de S. José. (Qua
lificação requerida.)

T ítu lo  n. 21.862. Inscrição n. 23.043. M arielta Mourão.
filha de José Corrêa de Menezes Mcurão e de 
Antonia Ceciiia Baptista Mourão, nascido a I > 
de agosto de 1893, no D istrito Federal residente 
á rua Senador Furtado, 91, professora mm.icipal, 
casada, com dom icílio eleitoral no distrito mui i-  
cipal de S. José. (Qualificação requerida.)

T ítu lo  n. 21.863. In«crição n. 23.048. João T u xe ira  de 
Azevedo, filho de Manoel Teixeira  dVizei edo e 
de Anna Pinheiro Teixeira  d’Azevedo nascido a 
12 de agosto de 1899, no D istrito Federai, res -  
dente á rua Visconde de Marar.guape, .8, com é '- 
cio, solteiro, com dom icílio eleitoral po distrito' 
municipal de S. José. (Qualificação requerida.)

T ítu lo  n. 21.8G4. Inscrição n. 23.073. Manoel Macta:1o da 
Medeiros, filho  de Mariano Machado de Medeiros 
e de Philomena Machado de Medeiro* nascido a 
16 de setembro de 1889, no F.stado dr S. PaiPo, 
residente á rua Nerval de Gouveia, 19, n i ld r ” . ca
sado. com dom icílio eleitoral no iis L itn  uuni- 
cipal de S. José. (Qualificação requerida.)

T ítu lo  n. 21.865. Inscrição n. 23.071. Yoianda Braga, filha 
de Armedes Braga e de Henriqueta Neves Braga, 
nascida a 12 de fevere iro  de 1911, no Estado de 
São Paulo, residente á rua Enes F ilho n. 109, 
comércio, solteira, com dom icílio eleitoral no 
distrito municipal de São José. (Qualificação 
requ erida .)

T ítu lo  n. 21.866. Inscrição n. 23.085. Caroiina Carvalho 
da Moita, filha de Venancia Te ixe ira  de Carva
lho e de Am elia Machado de Carvalho, nascida a 
2.3 de setembro de 1898, no D istrito Federal, re
sidente á rua Conselheiro Paulino n. 69, domés
tica, viuva, com dom icílio eleitoral no distrito 
municipal de São José. (Qualificação reque
rida) .

T ítu lo  n. 21.867. Inscrição n. 2.3.099. Antenor Thibau F i
lho. filho de Antenor Thibau e de Maricta Ramos 
Thibau. nascido a 10 de junho de 1905, no D is
trito  Fedreal, residente á rua do Matoso n. 86, 
funcionário público, solteiro, com dom icílio e le i
toral no distrito municipal de São José. (Qua
lificação “ ex -o ffic io ” . )

T ítu lo  n. 21.868. Inscrição n. 22.888. Maria José da Silva, 
filha José Domingos da Silva e de Francisca Nu- 

Sl(ineira. nascida a 28 de março de 1894, no 
r.>taiio do Rio, residente á rua 2 de maio n. 297, 
cioir. -sfira. viuva, com dom icílio eleitoral na dis- 
• <• municipal de Sacramento. (Qualificação 

requerida ). *

T ítu lo  n. 21.869. Tnscrição n. 22.600. Ilam leto B rito Ba
ptista, filh o  de Lu iz Antonio Baptista Sobrinho e 
de Em ilia O lim pia de B rito  Baptista, nascido a 
8 de juho de 1897, no D istrito  Federal, residente 
á rua Jorge Rudge, 15 comércio, casado, com do
m icílio  eleitoral no d istrito municipal de São 
Domingos. (Qualificação requ erid a ),

T ítu lo  n. 21.870. Inscrição n. 22.876. Nelson Te ixe ira  da 
Cunha, filh o  de Adolpho Te ixe ira  da Cunha e dc 
Adealide Medeiros da Cunha, nascido a 16 de ou
tubro de 1908, no D istrilo  Federal, residente á rua 
Camerino n. 57, comércio, casado, com dom icílio 
eleitoral no d istrito municipal de S. José. (Qua
lificação requ erida ).

.T í lu lo  n. 21.871. Inscrição n . 22.868. Manuel F lorencio 
Baptista. filho de Manoel João Baptista e de Ma
ria Madalena dos Prazeres, nascido a 16 de março 
de 1901, em Arapuaca, Estado de Alagoas, resi
dente á rua D r. Sá F re ire  n . 64. comércio, sol
teiro  com dom icílio eleitoral no d istrito m unici
pal de Candelária. (Qualificação requ erida ).

T ítu lo n. 21.S72. Inscrição u. 22.862. Miguel R u ffo  F ilho, 
filh o  de Miguel R u ffo  e de G loria Rosapanc Ruf
fo, nascido a 22 de novembro de 1908 no D istrito  
Federal, residente á rua Comandante Prat, 23, 
comércio, casado, com dom icílio eleitoraL no dis
trito  municipal de Candelária. (Qualificação re
querida) .

T ítu lo  n . 21.S73. Inscrição n. 22.821. Jeronymo dos San
tos Perales, filh o  de Jeronymo dos Santos A r 
cos e de Mathildes Perales Fsturgo, nascido a 6 
de outubro de 1900, no D istrito Federal, residen
te á rua José Lorenço n . 49, operário, casado,' 
com dom icílio eleitoral no d istrilo  municipal de 
São José. (Qualificação requerida ).

T ítu lo  n . 21.874. Inscrição n . 22.804. Gumercindo Maga
lhães. filh o  d*1 Casemiro Augusto Magalhães e de 
ízabel de O liveira Magalhães, nascido a 29 de mar
ço de 1900. na Capital Federal, residente á rua 
Heráelito Graça n. 58, comércio, casado, com do
m icílio  eleitoral no d istrito municipal de Santa 
R ita . (Qualificação requ erida ).

T ílu lo  n. 21.875. Inscrição n. 22.803. João Ambrosio (te 
Carvalho, filh o  de Damasio José de Carvalho e de 
Julia Lucenia de Carvalho, nascido a 20 de ou
tubro de 1898 em Maricá, Estado do Rio de Janei
ro. residente, á rua Catumbí n. 103. casa 118, co
m ércio, casado, com dom icílio eleitoral no d istrito 
municipal de Candelária. (Qualificaçjjio reque
rida ) .

T ílu lo  li. 21.876. Inscrição n . 22.802 José de O liveira, f i 
lho de Bento Baptista de O liveira e de Raymunda 
Maria das Dores, nascido a 23 de novembro de
1908. em Além  Paraíba. Eslado de Minas Gerais, 
residente á rua General Polidoro n . 524, casa 3, 
comércio, solteiro, com dom icílio eleitoral no dis
tr ilo  municipal dc Candelária. (Qualificação re
querida) .

T ítu lo  n. 21.877. Inscrição n. 22.800. Raymundo Claudino 
Ferreira, filh o  de Manoel Lu iz Ferreira  e de Ge- 
miniana .Maria do Rosário, nascido a 21 de abril 
de 1884, em São Luiz, Estado do Maranhão, re
sidente na Ladeira do Viana n . 29, maquinista, 
solleiro. com dom icílio eleitoral no d istrito mu
nicipal de São José. (Qualificação “ ex -o ffic io ".)!

T ílu lo  n. 21.878. Inscrição n. 22.996. Neslor Duarte de 
Macedo, filho  de Neslor de Macedo e de Diva
Duarte de Macedo, nascido a 26 de abrit de 190S.‘
em Campos, Estado do Rio de Janeiro, residente á 1 
rua Maria Am alia n. 112. maquinista, casado, eoni 
dom icílio eleitoral no d is lrito  municipal de São 
José. Qualificação “ e x -o ffic io " .

Oulrossim, faço ciênle aos interessados que os título®, 
sao entregues aos próprios eleitores ou a quem apresente a 
senba-recibo correspondente ao pedido de inscrição, trazen
do no verso a assinatura do e le itor.
r* f?aí l ° . e»P ? SÍ<*a0, nes*a Capital, em 20 de junho de 193L
r.u, Carlos \ ahlemar de Figueiredo, escrivão, escrevi e assi-.
no. Carlos I ãldcmar dc F igue iredo
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Q U AKTA ZONA K I.E ITO H AL

De ordem do D r. ju iz eleitoral da Quarta Zona, da
2* Circunscrição do Distrito Federal, faço públieo, para co
nhecimento dos interessados, que foram mandados expedir
pelo D r. ju iz  os títulos eleitorais dos seguintes cidadãos:

8.267. João Xunes Teixeira  Junior, filh o  de João Nunes 
Te ixe ira  e de Carlota Faceira Nunes Teixeira, 
nascido a 4 de junho de 1905, no D istrito F e - 
dfcral, residente á rua Barão Sertório n. 58, Rio 
Comprido, funcionário público, soiteiro, com do
m icílio eleitoral no distrito municipal de R io 
Comprido. (Qualificação "ex -o ffic io ", B . E . 76, 
n. 11.497.)

8.208. José Miguel do Nascimento, filho de Antonio Miguel 
do Nascimento e de Rachel Maria dos Prazeres, 
nascido a 19 de fevere iro  de 1892, em Ceará- 
M irim , Estado do Rio Grande do Norte, residente 
á rua da Am érica a. 69, empregado municipal, 
solteiro, com dom icílio eleitoral no distrito mu
nicipal de Santana. (Qualificação requerida .)

8.269. Oründo José da Costa, filho de José Manoel da Costa
e de Thereza Maria da Costa, nascido a 21 de 
janeiro de 1881, no D istrito Federal, residente ã 
rua Major Marcarenhas n. 38, Todos os Santos, 
operário, solteiro, com dom icilio eleitoral no dis
trito  municipal de Espírito Santo. (Qualificação 
requerida .)

8.270. Euclydes José dos Santos, filho de Antonio José dos
Santos e de Ambrozina dos Santos, nascido a 25 
de janeiro dc 1901, em Vassouras, Estado do Rio* 
de Janeiro, residente á rua Maria Teixeira  nú
mero 58, estucador, casado, com dom icílio e le i
toral no distrito municipal de Santana. (Quali
ficação requerida .)

8.271. Alcides Isaias da Silva, filho de Moacyr Isaias da
Silva e de Ermelinda Fernandes da Silva, nas
cido a 9 de janeiro de 1909, no D istrito Federal, 
residente á rua Regente F e ijó  n. 74, funcionário 
público, casado, com dom icílio eleitoral no dis
trito  municipal de Espirito Santo. (Qualificação 
requerida. )

8.272. Oswaldo de Carvalho, filho de Antonio Joaquim de
Carvalho e de Margarida de Almeida Gonçalves 
nascido a 3 de março de 1911, no D istrito Fe
deral, residente á rua Jcquiriçá u. 231, operário, 
solteiro, com dom icílio eleitoral no distrito mu
nicipal de Espírito Santo. (Qualificação reque
r id a .)

8.273. Maria Magdalena Corrêa cia Silva, filha de José Cor
rêa da Silva c de Erias Lopes do Carmo, nascida 
a 15 de setembro de 1902. cm Canservatória, 
residente á rua Dias de Barros n. 65, en fer
meira, casada, com dom icilio eleitoral no distrito 
municipal de Espirito Santo. (Qualificação re
querida.

8 .2< j. Américo Antonio de Araújo, filho de João Antonio 
de Araújo e de Mathildes de Araujo. nascido a 21 
dc fevere iro  de 1886, no D istrito Federal, resi
dente ã rua Pinheiro Machado n. 19, comércio, 
casado, com dom icilio eleitoral no distrito mu
nicipal de Santana. (Qualificação requerida .)

8.275. Itam ar Gomes, filh o  de Domingos Gomes e de D el-
phina Gomes, nascido a 25 de junho de 1911, no 
Distrito Federal, residente á rua Mateus da Silva 
n. 144, comércio, solteiro, com domicílio eleitoral 
no distrito nniuicipal de Espírito Santo. (Quali
ficação requerida.)

5.276. Joaquim Moreira da Costa, filho de Joaquim Moreira
da Costa e de Rosa Joaquina da Costa, nascido a 
2 de setembro de 1888, no Disirito Federal, re
sidente á travessa Mateus da Silva n. 24, comér
cio, casado, com domicílio eleitoral no distrito 
municipal de Espirito Santo. (Qualificação re
querida.) í

5-277. Anarleto Corrêa, filho de João Corrêa de Medeiros 
e de Anna Maria de Lima Corrêa, nascido a 13 
de julho de 1890, n0 Estado do Rio Grande do 
Sul, residente á praia do Flamengo n. 176, pri

meiro andar, comerciunte, casado, com dom icílio 
eleitoral no distrito municipal de Espirito >unio. 
(Qualificação requerida .)

8.278. Antonio Manoel de Mattos V ieira Filho, filho  de An
tonio Manoel de Mattos V ieira  e de Anna de Aze
vedo Vieira, nascido a 13 de junho de 1909. no 
D istrito Federal, residente á rua F rei Caneca 
ns. 28 a 32, industrial, solteiro, com dom icilio 
eleitoral no distrito municipal de Espírito Santc. 
(Qualificação requerida.)

5 .279. A lfredo Cândido Moreira, filho  de Horacio Cândido
Moreira e de Capitulina Moreira Horta, nascido 
a 11 de outubro de 1907, no Distrito Federai, 
residente á rua Padre Januário n. 103, comércio, 
solteiro, com dom icílio eleitoral no distrito mu
nicipal de Santana. (Qualificação requerida.)

8.280. Arthur Balster Nefto, filho de Sylvio Balster c de
Laura Rccolde Balster, nascido a 18 de outubro 
de 1907, no Distrito Federal, residente á rua Pe
reira da Silva n. 246, comércio, viuvo, com do
m icílio eleitoral no distrito municipal de San
tana. (Qualificação requerida .)

8.281. José Sodré da Silva, filho de Antonio Sodré da Silva
e de V italina da Conceição Sodré, nascido a 17 
de março de 1910. em Caratinga, Estado de M - 
nas Gerais, residente á rua Lu iz Barbosa n. 25, 
comércio, solteiro, com dom ic'lio eleitoral no 
distrito municipal de Espírito Santo. (Q ualifi
cação requerida.)

8.282. Bclm iro Corrêa Filho, filho  de Belm iro Corrêa e de
Adriana Corrêa, nascido a 19 de maio de 1895, 
no Estado do Rio de Janeiro, residente á rua do 
Bispo n. 17, operário, casado, eom dom icilio 
eleitoral no distrito municipal de Espírito Sanío. 
(Qualificação requerida .)

8.283. Pedro Cordeiro Magalhães, filho de João Cordeiro
Magalhães e de Maria Francisca da Anunciação, 
nascido a 23 de março de 1907, cm Triunfo, Es
tado de Pernambuco, residente á rua do L a v n -  
dio n. 53. mecânico, solteiro, com dom icílio elei
toral no distrito munieipal de Espírito Santo. 
(Qualificação requerida .)

8.28 5. Sunval Salvati, filho  de Luiz Salvati e de Maria L i
nhares Salvati, nascido a I de junho de 1912. em 
Cachoeira dc Itapem irim , Estado do Espírito 
Santo, residente á ladeira Madre de Deus n. 10, 
I o andar, comércio, casado, com dom icílio e le ito
ral no distrito municipal de Espírito Santo. (Qua
lificação requerida.)

8.285. João Lu iz Parreira, filhp de João Luiz Parreira e A s
Belm ira Corrêa de Jesus, nascido a 19 de janeiro 
de 1900, no D istrito Federal, residente á ruo 
Vista Alegre n. 3. comércio, solteiro, com domi
c ílio  eleitoral no distrito municipal de Rio Com
prido. (Qualificação requerida.)

8.286. Olavo Antonio Pereira, filho de Manoel Antonio Pe
reira e de Maria Pereira da Conceição, nascido a 
12 de junho de 1897, no Estado de Alagoas, re
sidente á travessa Rodrigues Caldas sem número, 
operário, solteiro, com dom icílio eleitoral no dis
trito municipal de Espírito Santo. (Qualificação 
requerida .)

8.287. Francisca do Souza Masello, filha de Abrahão Ma-
sello e de Geralda de Souza Masello, nascida a 
26 de abril de 1893. no Etstado de Minas Gera s, 
residente no hèco João Pereira  n. 84. casa 5, 
atualmente, doméstica, casada, com dom icilio 
eleitoral no distrito municipal de Espirito Santo. 
(Qualificação requerida.)

8.288. Manoel Amorim  Coufinho, filho de Manoel A m ori.i
Coutinho e de Iracema Coutinho, nascido a 10 
de dezembro de 1904, no Distrito Federal, res - 
dente á rua do Morro n. 47. São Carlos, operá
rio, casado, com dom icílio eleitoral no distrito 
municipal de Espírito Santo. (Qualificação re 
querida .)

8.289. Manoel Guilherme Sanelies Abre, filho de Severiam
João de Abreu e de Francisca Formoziuha Sar.-
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clies Abreu, nascido a 13 de fevereiro  de 1905, 
no D istrito Federal, residente á rua Pedro da 
Carvalho n. 21. comércio, solteiro, com dom icílio 
eleitoral no distrito municipal .de Santana. (Qua
lificação requerida.)

5 .290. Antonio Ribeiro, filh o  de Manoel R ibeiro e de Be-
nedieta Paeheeo. nascido a 25 de maio do 1885, 
em Portugal, residente á rua Senador Euzébio 
n. 210, comerciante, casado, com dom icílio e le i
toral no distrito municipal dc Espírito Santo. 
(Qualificação requerida.)

8.291. José Baltlmzar da Silveira, filho do Carlos Balthaza?
da S ilveira e dc Anna Ramos da Silveira, nascido 
a 19 de agosto de 1880. no D islrito  Federal, re
sidente á rua Bernardo Arasconcelos n. 331, fun 
cionário público, casado, com dom icílio eleitoral 
no distrito municipal de Espírito Santo. (Qua
lificação requerida.)

8.292. F.uclydes Mnssele, filho de Luiz Massele e de Caro
lina de Souza Massele, nascido a 20 de julho do 
1901. no Distrito Federal, residente á rua Ma
teus Silva n . 131, operário, solteiro, com domi
c ilio  eleitoral no distrito municipal de Espírito 
Santo. (Qualificação requerida .)

5 .293. Joel Paulo Borges, filho de Antonio Aquelino Bor
ges e de Y irg ilia  Deoliíida Borges, nascido a 25 
de janeiro de 1902. em Amazonas, Estado da 
Baía. residente á rua da Alfandega n. 162, co
mércio, solteiro, com dom icílio eleitoral no dis
trito  municipal de Espírito Santo. (Qualificação 
requerida.)

8.295. Daleio Pereira da Silva, filho de Antonio Pereira
cia Silva e de Demefhilde Rosa Vieira, nascido a 
30 de junho de 1909. no Distrito Federal, resi- 
denie á rua da Abolição n. 132. casa II, comér
cio. solteiro, com dom icílio eleitoral no distrito 
municipal de Santana. (Qualificação requerida.)

8.295. Merquidés Baptista, filho de Ernesto Bader e de Bal-
bina Baptista da Silva, nascido a 31 de dezembro 
de 1912. no D istrito Federal, residente á rua 
Marquês de S. Vicente, 190. empregado m unici
pal. solteiro, com dom icílio eleitoral no distrito 
municipal de Espírito Santo. (Qualificação re
querida .)

8.290. Heitor da S ilveira Duarte, filho de José da S ilveira 
I >uarte e de Leopoldina Alves Duarte, nascido a 
28 de outubro de 1892. no D istrito Federal, resi
dente a rua Azevedo Lim a, 94. operário, casado, 
com dom icílio eleitoral no distrito municipal de 
Santana. (Qualificação requerida.)

8.297. Arntindo Lopes, filho de Francisco Alves e de Rosa
Lopes, nascido a 24 de maio de 1900. no D istrito 
Federal, residente á rua Senador Euzébio, 196, 
operário, solteiro, rum dom icílio eleitoral no 
cli-Irito municipal de Santana. (Qualificação re
querida .)

8.298. Domingo- Severo dos Santos, filho de João Severo
dos Santos e de Maria Severo dos Santos, nasci
do a 12 de ju lho de 1908, ein Mar angu ape. Estado 
do Ceará, residente á rua General Pedra. 115, 
operário, casado, com dom icílio eleitoral 110 dis
trito  municipal de Espírito Santo. (Qualificação 
requerida .)

8.299. Antonio da C.osla d‘01iveira Ramos, filho  de Fran-
c 1 sco da Costa Ramos o de Bclm ira Guedes de 
Oliveira, nascido a 25 de março de 1886. em Por
tugal. residente á rua D r. S ilva Rego. 35, cons
trutor. casado, eom dom icílio eleitoral 110 distrito 
municipal de Espírito Santo. (Qualificação re 
querida. )

8.300. Dalino Rodrigues Coelho, filho de Antonio Rodrigims
Coelho e de Maria Candidn Coelho, nascido a 19 
de fevereiro de 1909, no D istrito Federal, resi
dente á rua D . Amelia-, 31. Inhaúma, operário, 
casado, corri dom icílio eleitoral no distrito muni
cipal de Espirito Santo. (Qualificação reque
r id a .)

8.301. Augusto Silva, filh o  de Augusto da Silva e de Geor-
gina Claudina da Silva, nascido a 1 de dezembro 
de 1912, no D istrito Federal, residente á rua Ma
cedo Braga, 35, comércio, solteiro, com domicílio 
eleitoral no distrito municipal de Espírito Santo. 
(Qualificação requerida.)

8.302. Manoel de Souza Monteiro, filh o  de Antonio Montei
ro e de Blandina de Souza Pinto, nascido a 8 de 
maio de 1911. no D istrito Federal, residente á 
rua Lorena, 22, operário, solteiro, com dom icílio 
eleitoral no distrito municipal de Espírito San
to . (Qualificação requerida.)

8.303. Olga Ferre ira  Carvalho, filh o  de Antonio Ferre ira  de
Carvalho, nascida a 26 de junho de 1897, no D is
trito  Federal, residente á rua Paulo de Frontin,
3. sob., comércio, viúva, com dom icílio eleitoral 
no distrito municipal de Santana. (Qualificação 
requerida.)

8.304. Hamlet Perazini, filh o  de Guilherme Perazzini e de
Grecca Sau, nascido, a 20 de ju lho de 1912, no 
D istrito Federal, residente á Ladeira do Barro- 
zo, 142, comércio, solleiro, com dom icílio e le ito
ral no distrito municipal de Santana. (Q u a lifi
cação requerida.)

8.305. Antonio Gabriel de Paula Fonseca, filh o  de Antonio
Benevenuto de Paula Fonseca e de Cecilia de 
Gouvêa de Paula Fonseca, nascido a 11 de fe ve 
re iro  de 1910, no D istrito Federal, residente á 
rua Aureliano Portugal. 55. Rio Comprido, ad
vogado, solteiro, com dom icílio eleitoral no dis
lr ito  municipal de Espírito Santo. (Qualificação 
requerida .)

8.306. Manoel A lves da Rocha, filh o  de Antonio A lves da
Rocha Júnior e de Maria fias Dores Rocha, nasci
do a 9 de novembro de 1912, no D istrito Federal, 
residente á rua Barão de São Felix, 42, comércio, 
solteiro, com dom icílio eleitoral no distrito mu
nicipal de Gamboa. (Qualificação requerida.)

8.307. Auerino Constancio, filh o  de Eugênio Constancio e
de Felomena Constancio. nascido a 2 de março de 
1912. no D istrito Federal, residente á rua Ber
nardo Guimarães, 72. comércio, casado, com do
m icilio  eleitoral nq distrito municipal de Santa
na. (Qualificação requerida.)

8.308. Jairo A lves Feitosa. filho  de Leopoldo A lves Feitosa
e de Gabriella Feitosa, nascido a 20 de novem
bro de 1912. no D istrito Federal, residente á rua 
2 de Fevereiro, 83, comércio, casado, com domi
c ílio  eleitoral no distrito municipal de Espírito  
Santo. (Qualificação requerida.)

8.309. Antonio Augusto de Abreu, filh o  de Maria do Patro
cín io da Costa, nascido a 15 de maio de 1913. no 
D istrito Federal, residente á rua da Alfandega, 
198. comércio, solteiro, com dom icílio eleitoral 
no d islrito  municipal de Santana. (Qualificação 
requerida.)

8.310. Rosa Maselo, filha de Abramo Maselo e de Geraldá
Masello, nascida a 15 de novembro de 1898. no 
Estado dc Minas Gerais, residente á rua Sá. nú
m ero 309. doméstica, casada, com dom icílio e le ilo - 
ral no distrito municipal de Espírito  Santo. 
(Qualificação requerida.)

8.311. A lbertina Souza de Morais, filha de Lu iz José de
Moraes e de Joaquina Maria de Moraes, nascida a 
30 de dezembro de 1904, em Friburgo, no Eslado 
do Rio de Janeiro, residente á rua Coronel T a 
marindo. 671. enferm eira, solteira, com dom icí
lio  eleitoral no distrito municipal de Gamboa. 
(Qualificação requerida.)

8.312. Oswaldo de Moraes, filh o  de Marliniano José de
Moraes e de Faustina Maria da Conceição, nasci
do a 20 de maio de 1910. no D istrito Federal, re
sidente á rua F.slácio de Sá. 27. operário, so lle i
ro, com dom icílio eleitoral no distrito municipal 
de Espirito Sanlo. (Qualificação requerida .)

8.313. G licerio Martins, filho  de Theodora Martins, nascido
a 13 de maio de 1903, no Estado do Rio de Janei
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ro, residente á rua Miguel de Frias, 72, operário, 
casado, com dom icílio eleitoral no distrito muni- 
eipa l de Espírito Santo. (Qualificação reque
r id a . ) .

8.314. Joáo Francisco Mondes, filho  de José Francisco Mon
des e de Maria Marques de Freitas, nascido a 25 
de dezembro de 1894. no D istrito Federal, resi
dente á rua Conselheiro Zacarias, 106, Saúde, 
operário, casado, com dom icílio eelitoral no dis
trito  municipal de Gamboa. (Qualificação reque
r id a .)

8.315. Manoel José Gomes, filho  de Antonio Manoel Gomes
e de Veneicia Gomes de Souza, nascido a 7 de de
zembro de 1895, no D istrito Federa!, residente á 
rua Silva Rego, 53, mecânico, casado, com domi
c ílio  eleitoral no distrito municipal de Gamboa. 
(Qualificação requerida .)

8 3(6. Miguel Leitão Gonçalves, filho de Henrique José 
Gonçalves e de ilerm in ia  Mathilde Leitão, nasci
do a 18 de dezembro de 1901. no Distrito Fede
ral, residente á rua Senador Nabuco, 65, operá
rio, solteiro, com dom icílio eleitoral no distrito 
municipal de Espírito Santo. (Qualificação re
querida .)

8.317. A rlhu r Silva Morgado, filh o  de Camillo Francisco
Morgado, e  de M inervina da Silva Morgado. nas
cido a 24 de setembro de 1883, no P iraí, Estado 
do Rio de Janeiro, residente á rua Camarista 
Mover, 139. comércio, casado, com dom icílio e le i
toral no d istrilo  municipal de Espirito Santo. 
(Qualificação requerida .) i

8.318. Domingos Fernandes Peres, filho de José Fernandes
Peres e de Miguelina Rosa de Jesus Santos, nas
cido a 14 de fevere iro  de 1900, no D istrito Fede
ral, residente á rua Silva Netto, 134, comércio, 
solteiro, com dom icílio eleitoral no distrito mu
nicipal de Santana. (Qualifieação requerida.)

8.319. Raphael Gonçalves Nunes, filho de Manoel Antonia
Nunes e de Maria Gonçalves Nunes, nascido a 10 
de fevereiro de 1909, no Distrito Federal, resi
dente á rua Cosmos, 16. operário, solteiro, com 
domicílio eleitoral no distrito municipal de Es
pírito Santo. (Qualificação requerida.)

8.320. Evelasio de Oliveira, filho de Antenor de O liveira e
de Alice Natividade, nascido a 14 de dezembro de 
1904, no Distrito Federal, residente á rua Quin- 
tão, 224, comércio, casado, com domicílio eleito
ral no distrito municipal de Espírito de Espírito 
Santo. (Qualificação requerida.)

8.321. Agostinho da Silva Leão. filho de Agostinho da Silva
Leal c de Florinda da Silva Leão, nascido a 7 
abril de 1897, cm Olinda, Estado de Pernambuco, 
residente á rua Xavier da Silveira, 92. Copacaba
na, proprietário, casado, com domicilio eleitoral 
no distrito municipal de Espírito Santo. (Qua
lifieação requerida.)

8.322. Ondino Ferreira de Mello, filho de José Ferreira do
Mello e de Cactana Dutra, nascid oa 22 de maio 
de 1832. no Distrito Federal, residente à rua A ra- 
guarí, 132, marítimo, viúvo, com domicilio elei
toral no distinto municipal de Espírito Santo. 
(Qualificação requerida.)

$•323. Nilo Mathias Monteiro, filho de José Monteiro Del
gado e de Constantina Mathias Fernandes, nasci
do a 31 dc março de 1908, no Distrito Federal, 

l residente á rua Itapirú n. 419, casa 5, comércio,
solteiro, com domicilio eleitoral no distrito mu
nicipal de Rio Comprido. (QuaLficação reque
rida.)

$•324. Alvaro Francisco Coelho, filho de Manoel Francisco 
Coelho e de Rosa Julia Coelho, nascido a i7 de 
agosto de 1905, no Distrito Federal, residente á 
rua Mendonça n. 2. operário, casado, com domi
cilio eleitoral no distrilo municipal de Santana. 
(Qualificação requerida.)

$••325. João Braga da Silva, filh o  de Manoel Braga da S ilva  
e de Maria Braga da Silva, nascido a 4 de setem
bro de 1910, em Recife, Estado de Pernambuco, 
residente á rua São Lu iz Gonzaga n. 308, comér
cio, casado, com dom icilio ele.toral no úistr.to

municipal de Espírito Sanío. (Qualificação re
querida.)

8.326. E m ilio  Alberto Toller, filho  de Em idio To ller e de
Sabina Verocai, nascido a 31 de janeiro de 1894, 
no Distrito Federal, residente á rua Babilônia
u. 6, Tijuea, coméreio, casado, com dom icilio 
eleitoral no distrito municipal dc Espírito Santo. 
(Qualificação requerida.)

8.327. José Moura de Carvalho filho de Manoel Y ie torioo
de Carvalho e de Maria Almeida, nascido a 1 de 
outubro de 1908, no Estado de Pernambuco, re
sidente á rua Lino Teixeira  n. S2. Jacarépagua, 
comércio, casado, com dom icílio eleitoral no dis
trito municipal de Espírito Santo. (Qualificação 
requerida.)

8.328. Miguel Gonçalves da Cosia, filho  do José Gonçalves
da Costa e de Maria José da Costa, nascido a 5 
de maio de 1909. em Amarante, Estado do Piauí, 
resideníe á rua W ailenkolk n. 14, operário, sol
teiro, com dom icílio eleitoral no distrito munici
pal de Espírito Santo. 'Qualificação reque
r id a .)

8.029. Arcelino Macedo, filho  de José Joaquim Macedo e Je 
Alcides Macedo, nascido a 2 de fevere iro  do 1901, 
no D istrito Federal, resideníe á rua 4 de Novem
bro n. 9, comércio, solteiro, com dom icílio e le i
toral no distrito municipal de Espírito  Santo. 
(Qualificação requerida.)

8.330. Lucilia da Cruz Alves, filha de Antonio Vicente F e r 
reira e de Helena Alves, nascida a 22 de fevereiro  
de 1904, no D istrito Federal, residente á rua Maia 
Lacerda n, 49, comércio, casado, com dom icílio 
no distrito municipal de Santana. :Qualifica-ào 
requerida.)

8.331. Hermes da Silva Pinto, filho  de Antonio Furluoso
Pinto e de ltila Maria da Silva, nascido a 7 de 
ju lho de 1907, no D istrito Federal, residente á 
rua General Clarindo n. 150, funcionário públi
co, casado, cora dom icílio eleitoral no dn tn to  
municipal de Espírito Sauto. (Qualificação re
querida.)

S.c32. Raul Gomes Pereira, filho de João Gomes Pereita e 
de Percilia  Gomes Pereria, nascido a 10 de feve
re iro  de 1888, no Estado de Pernambuco, resi
dente á rua São Lu iz Gonzaga n. 111. operário, 
casado, com dom icilio eleitoral no distrito muni- 
cipal de tíamiboa. (Qualificação requerida.)

8.333. José Antonio Fernandes, filh o  dc Babiana Christia a
da Conceição, nascido a 19 de fevereiro  de 1901, 
em Santo Antônio do Cbiador, Estado d> Minas 
Gerais, residente á rua Projetada “ b ” n. 40, fun
cionário público, casado, com dom icilio eleitoral 
no distrito municipal de Espírito Santo. Quali
ficação requerida.)

8.334. Juvenal Pereira de Carvalho, filho de Osorio Pc
ra de Carvalho e de Alzerinna Gonçalves de Car
valho. nascido a 6 de agosto de 1910, em S. Go.i- 
çalo. Estado do Rio de Janeiro, residente á rua 
Senador Pompeti n. 122, operário, casado, com 
dom icílio eleitoral 110 distrito mnnicipal de San
tana , (Qualificação requerida .)

8.335. Bernardino Serra, filho  dc Giosafette Serra e de 8e -
rafina S ilverio, nascido a 24 de novembro de 
1908, cm Bom Retiro, Estado de são Pauto, resi
dente á rua Ledo n. 79, operário, solteiro, com 
dom icílio eleitoral no distrito municipal de Es
p irito  Santo. (Qualificação requerida.)

8.336 Manoel Pereira Pinto da Fonseca, filho de M:
Pereira Pinto da Fonseca e de L-onor A s - 1 
de Mattos Fonseca, nascido a 17 de ago-io de 
18X8, no D istrito Fedivnl, residente á rua (• •: - 
nel Almeida n. 23, comércio, casado, com domi
c ilio  eleitoral 110 distrito municipal de EspLv.o 
Santo. (Qualificação requerida.)

38.337. José Leite Brandão, filho de José Le ite  Brandão
de Maria Souto Brandão, nascido a 8 de abril <!•; 
1902, em Pão de Açúcar, Epiado do Alagoas, resi
dente á rua Afonso Cavalcanti n. 153, casa 3, co
mércio, casado, com dom icilio ele itora l 1.0 dis
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trito  municipal* de Santana. (Qualificação re
querida.)

8.328. Domingos dos Santos Affonso, fillto  de Augusto dos 
Sardos A ffonso e de Angelina dos Santos, nascido 
a 21 de outubro de 1911. no D istrito Federal, re
sidente á rua Leopoldo n . 178, casa 8 , comércio, 
casado, com dom icílio eleitoral no distrito muni
cipal de Santana. (Qualificação requerida .)

S.3S9. Sylvio  de Faria, filh o  de João Rodrigues de Souza 
Faria e de Ernestina Florcncia de Faria, nascido 
a 29 de ju lho de 1905, no D istrito Federal, resi

dente á rua Borges Monteiro n. 99, sub-oficial 
da Armada, solteiro, com dom icílio eleitoral no 
distrito municipal de Gamboa. (Qualificação re 
querida.)

8.310. José W adih  Iiam el, fillio  de Kam il Elias e de Am élia 
Rahaed. nascido a 1 dc agosto de 1912, no D is
trito  Federal, residente à rua Senador Enzébio 
n . 174, comércio, solteiro, com dom icílio eleitoral 
no distrito municipal de Santana.)

Nos tèrmos do art. 5o, § 12. do decreto n . 24.129, de 
10 de abri! do corrente ano, os títulos serão entregues, na 
forma estabelecida no art. 46 do Regimento Geral dos Juí
zos, Secretarias e Cartórios Eleitorais, aos próprios ele ito
res, ou a quem restitu ir o recibo de que trata o art. 15, § 
4°, com a assinatura do eleitor, no verso.

Rio de Janeiro. 29 de junho de 1934. Eu, Ivane E va
risto de O liveira, pelo escrivão, subscrevo e assino. —  Ivane 
tv a r is lo  de O live ira .

QUINTA ZONA ELEITORAL

De ordem do D r. ju iz eleitoral da 5* zona, da 2* Cir
cunscrição do D istrito Federal, faço público, para conheci
mento dos interessados que, por despacho de do corrente 
mês. foram  mandados expedir pelo MM. ju iz os títulos dc 
eleitores dos seguintes cidadãos:

T itu lo  n. 8.817. Alcebiadcs Paixão de O liveira (367), filho 
de Mathias Antonio de O liveira e de Guilherm ina 
Paixão de O liveira, nascido a 4 do ju lho do 1897, 
no D isirito  Federal, residente á rua Ingá n. 7, 
estação de Caxias, desenhista, solteiro, com do
m icilio  eleitoral no distrito municipal de Enge
nho Velho. (Qualificação “ ex -o ffic io ” , B . E , 16, 
dc 5 de outubro.)

T ítu lo  u. 8.S31. Manoel da Silva (9 .153 ), filh o  de Henri
que da Silva e de Arm inda Augusta da Silva, 
nascido a 13 cie novembro de 1906, no D istrito 
Federal, residente á rua Califórnia n. 63, Penlia, 
motorista, casado, com dom icílio eleitoral no dis
trito  municipal de São Cristóvão. (Qualificação 
requerida, n . 6.397.)

T ítu lo  n. 8.78G. Anisio Antonio de Andrade (9 .154 ), filho  
de José Antonio de Andrado e do Theodora da 
Cunha Andrade, nascido a 27 dc outubro de 1899. 
em Jabnratão, Eslado de Pernambuco, residente 
ã rua Petrocochino n. 82, empregado público, 
casado, com dom icílio eleitoral no distrito muni
cipal de Kngenlio Velho. (Qualificação requeri
da, n. 0.026.)

T ítu lo  n 8.797. Adão Corrêa (9 .155). filh o  de Luciano Cor
rêa e de Joanna Joaquina Queiroz, nascido a 10 
de dezembro de 1890, em Valdigem  (Portuga l), 
residente á rua Sousa Valente n . 15, motorista, 
casado, com dom icílio eleitoral no distrito mu
nicipal de São Cristóvão. (Qualificarão requeri
da, n. 5.850.)

T ííu lo  n. S .803 . José Antonio de Alm eida F ilho  (9.156), 
filh o  de José Antonio de Alm eida e de R ila  dc 
Almeida, nascido a 1 de maio de 1910, no D is
trito  Federal, residente ã rua Quarta n. 215, Ira -  
já, operário, solteiro, com dom icílio eleitoral no 
distrito municipal dc Engenho Velho, (Q u a lifi
cação requerida, n. 0.992.)

fitu lo  n. 8 . , 8 í.  Jusé Em ílio (9 .157), filho  de Antonio Lu iz 
Gonçalves e do Carolina Cunha Gonçalves, nas
cido a 1 de abril de 1898, em Vitória', Eslado do 
Esp in to Santo, residente á rua Cezária n. 186, 
cpercrio, casado, com dom icílio eleitoral 110 dis

trito  municipal de Engenho V elho . (Q ualifica
ção requerida, n . 7.305.)

Titulo n. 8.82S. Guilherme de Azevedo (9 .158), fillio  de 
Francisco de Azevedo e de Adelaide de Souza 
Azevedo, nascido a 29 de abril de 1908, no Dis
trito  Federal, residente á rua Barão de Mesquita 
r .  139, operário, solteiro, com dom icilio e le ito
ral 110 d istrito municipal de Engenho Velho. 
(Qualificação requerida, 11. 7.811.)

T ítu lo  ti. S .794. João Vianna (9 .100). filho de Arlindo José 
Vianna e de Anna Maria da Conceição, nascido a 
2 de outubro de 1874, em Itacurussá, Estado do 
R io de Janeiro, residente á rua Conde de Bom fim  
n . 1.288, comerciante, casado, com dom icílio 
eleitoral no distrito municipal dc T iju ca . (Qua
lificação requerida, n . 5.889.)

T ítu lo  n. 8.785. Lu iz Bertliolom i (9 .161), filh o  dc Sebas
tião Bertholom i e de Maria Santa Lobianco, nasci
do a 6 de outubro de 1906, no D istrito Federal, 
residente á rua Escobar n. 58, motorista, casado, 
com dom icílio eleitoral no distrito municipal de 
São Cristóvão. (Qualificação requerida, núme
ro  5.875.) '

T ítu lo  n, 8.789. Octavio Rodrigues (9 .162), filh o  de An
tonio Rodrigues e de Angelina Rodrigues, nasci
do a 25 de setembro do 1911, no D istrito Federal, 
residente á rua Cruz e Sousa n. 125 B, operário, 
casado, com dom icílio eleitoral no distrito muni
cipal de Engenho Velho. (Qualificação requeri
da, n. 0.453.)

T ítu lo  n. 8.815 —  Artur Gonçalves Pereira (9 .163 ), fillio  
de .Manoel Gonçalves Pereira e Adelaide Pereira  da 
Cunha, nascido a 13 de janeiro de 1894, no D is
trito  Federal, residente á Praia do Cajú n. 95, 
operário, casado, com dom icílio eleitoral no dis
trito  munieipal de São Cristóvão. (Qualifica
ção requerida, n. 5 .683 ).

T ítu lo  n. 8.796. José Benigno (9 .164), filh o  de José Lou 
renço do Maria Aginda, nascido a 13 dc feveiro  
de 1908, em Bicas, Estado de Minas Gerais, resi
dente á rua Te ixe ira  da Costa n . 67, comércio, 
casado, com dom icílio eleitoral no distrito muni
cipal de Engenho Velho. (Qualificação requeri
da, n. 179).

T ítu lo  n. 8.790. G il Reis Portugal (9 .105 ), fillio  de Nica- 
nor Gonçalves Portugal e Leolina Reis Portugal, 
nascido a 15 de maio de 1907, em Vassouras, Es
lado do Rio de Janeiro, residente á rua São Ja
nuário n. 188. prático de farmácia, solteiro, com 
dom icílio eleitoral no d is lr ilo  municipal de São. 
Cristóvão. (Qualificação requerida, n. 5 .710 ).

T ítu lo  n. 8.792. Constantino Pereira de Mendonça (9.166)V 
filh o  de Manoel Constantino Pereira  e de Maria 
Francisca de Espírito Santo,, nascido a 18 de de
zembro de 1S78, em Campos Estado do Rio do 
Janeiro, residente á rua Barão de Mesquita nú
m ero 673, comércio, casado, com dom icílio eleito
ral no d istrito municipal de Engenho Velho.: 
(Qualificação requerida, n . 7 .8 0 8 ).

T ítu lo  n. 8.791. Antonio Labatt Lacerda (9 .167 ), filh o  de 
Napoleâo Augusto Labatt Lacerda e de Jesephina 
Leopoldina A lves de Labatt, nascido a 26 de ou
tubro de 1804, no D istrito  Federal, residente á rua 
João V ie ira  n. 21 —  Quintino Bocaiúva, funcio
nário público, viúvo, com dom icílio eleitoral no 
d istrito municipal dc Engenho Velho. (Q ualifi
cação requerida 11, 4 .105 ).

T ílu lo  a. 8.799. Augusto A lberto V ie ira  de Menezes (9 . 168)- 
filh o  de Antonio José V ie ira  de Menezes e de L u -  
dovina Rosa de Menezes, nascido a 23 de março 
de 1904, no D istrito Federal, residente á rua Ge
neral Rangel n . 307, casa I, empregado público» 
casado, com dom icílio eleitoral no d istrito muni
cipal de Engenho Velho. (Qualificação requerida» 
n . 4 .600 ).

T ílu lo  8.798. Celso Coutinho (9 .169 ), fillio  de Oscar de 
Frias Coutinho e de Anlonicta Gahúdo Coutinho» 
nascido a 5 de março de 1910, no D istrito  Federa * 
residente á rua Coronel Cabrila n . 17, médico» 
solleiro, com dom icílio e le iiora l no d istrito m o-
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nieipal de São Cristóvão. (Qualificação reque
rida) .
8.802. João Antunes Peixoto (9 .170), filh o  d e '  
João Peixoto e de Maria Antunes Peixoto, nascido 
a 28 de maio de 1911, no D istrito Federal, resi
dente á rua Conde de Bomfirn n. 1.211, comér
cio, casado, com dom icílio eleitoral no distrito mu
nicipal de T iju ca . {Qualificação requerida, nú
mero 5 .976 ).
S .801. Edgard Cianci (9 .171 ), filh o  de Salvador 
Cianci e de Florentina Francisca Cianci, nasci- 
cido a 18 de dezembro de 1906, na D istrito Fe
deral residente á rua D r. Sá F reire, n. 93, casa 
2 —  São Cristóvão, comércio, solteiro, com do
m icílio  eleitoral no d istrito municipal de São 
Cristóvão. (Qualificação requerida, número 
3 .800 ).
8.800. Manoel Francisco Marques (9 .172), filho  
de João Francisco Marques e de Arminda de 
Souza Marques, nascido a 3 de dezembro de 1909, 
no D istrito Federal, residente á rua Alice, n. 54, 
sobrado, —  Laranjeiras, comércio, solteiro, com 
dom icílio eleitoral no distrito municipal de Enge
nho Velho. (Qualificação requerida, n . 6 .029 ). 

8.834. Mario Queirolo (9 .173 ), filho  de Bartholo- 
meu Queirolo e de Mareellina Queirolo, nascido a 
18 de novembro de 1881. no D istrito Federal, re
sidente á rua D iogo Botelho, n. 12 A, comércio, 
casado, com dom icílio eleitoral no d istrito muni
cipal de São Cristóvão. (Qualificação requerida, 
n . 4 .310).

8.795. Olindino José de Almeida (9 .174), filho  d3 
Ozorio José de Alm eida e de O ttilia Maria de A l
meida. nascido a 4 de novembro de 1911, em São 
Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro, residente á 
rua General G licério n. 69. casa 33, operário, 
solteiro, com dom icílio eleitoral no distrito muni
cipal de Engenho Velho. (Qualificação requerida, 
n . 1 .625).
8.809. Carlinda Sobral de Oliveiéa 9.175), filha 
de Antonio Lopes de O liveira e de E liza Sobral de 
Oliveira, nascida a 14 de dezembro de 1910, no 
D istrito Federal, residente á rua Teixeira  Júnior 
n. 128 A, operária, solteira, com dom icílio e le i
toral no distrito municipal de São Cristóvão. 
(Qualificação requerida, n. 5 .856 .)

8.827. Antonia Fontana de Moraes '9 .176 ), filha 
de José Fontana e Theodora Machado Fontana, 
nascida a 20 de março de 1902, em Cantagalo, Es
tado do Rio de Janeiro, residente á rua Escobar 
n . 39. doméstica, casada, com dom icílio eleitoral 
no distrito municipal de São Cristóvão. (Quali
ficação requerida, n. 5 .972 .)
8.813. Izabel Alves da Costa (9 .177), filha de 
João A lves da Costa e de Francisca F reire de 
Castro, nascida a 18 de agosto de 190S, no Estado 
do Rio Grande do Norte, residente á rua Bela 
n . 369, doméstica, casada, com dom icílio eleitoral 
no distrito municipal de São Cristóvão. (Quali
ficação requerida, n . 5 .985 .)
8.832. Balthazar Baptista de Almeida (9 .178), 
filh o  de E loy BapfisSa Sueeia e de Sophia Ernes- 
tina de Almeida e Melo, nascido a 5 de ju lho de 
1867, em Portugal, residente á rua Benedito Oto- 
n i n. 19. comércio, viúvo, com dom icilio eleitoral 
no d islrito  municipal de São Cristóvão. (Q ualifi
cação requerida, n . 5 .949 .)
8.814. A lvaro Cândido de Souza 9.179). filho de 
Fernando Cândido de Souza e de Ambrosina Valle 
de Sopza, nascido a 2 de novembro de 1897. em 
Rio Novo, Estado de Minas Gerais, residente á 
rua General Bruce n . 233, comércio, casado, com 
dom icílio eleitoral no d istrito municipal de São 
Cristóvão. (Qualificação requerida, n . 5 .948 .) 

8.833. Durval R ibeiro de Barros (9 .180), filh o  de 
José R ibeiro de Barros e de Maria da Graça, nas
cido a 23 de fevere iro  de 1900, no D istrito F e 
deral, residente á rua Couto n. • 74, Penha, ope
rário, solteiro, com dom icilio eleitoral no distrito 
municipal <lc São Cri- ó\ão. (Oualificação reque
rida, n . 6 .885 .)

T ítu lo  n. 8.830. V erg ilio  Moreira (9 .181). filho de Se.-ir.- 
dino Moreira e de Januaria Helena,“nascido a 20 
de setembro de 1890, em Cantagalo, Estado do Rio 
de Janeiro, residente á rua Teixeira Júnior nú- 
meto 128 A, operário, ca.-ado. com dom icílio elei
toral no distrito municipal de São Cristóvão. (Qua
lificação requerida, n. 5 .561 .)

T ítu lo n. 8.793. W aldem iro Fernandes Lim a (9 .182 ), f i 
lho de José Antonio Fernandes Lim a e de Ignaria 
Machado Magalhães, nascido a 12 de abril de 1904, 
no Distrito Federal, residente á rua Curujá n. 25, 
comércio, solteii’0, com dom icílio eleitoral no dis
trito  municipal de São Cristóvão. (Qualificação 
requerida, n. 5 .440.)

T ítu lo n. 8.787. Sylvio Parisot Dias Pereira '9 .183 ), filho 
de Domingos José Dias Pereira e de Alexandrina 
Parisot Dias Pereira, nascido a 17 de junho de 
1902, no Distrito Federal, residente á rua São Ra
fael n. 38, comércio, solteiro, com dom icílio e le i
toral no distrito municipal de T iju ea . (Qualifica
ção requerida, n. 5 .891.)

T ítu lo n. 8.826. José Faria da Silva (9.1S4), filho de Amé
lia da Conceição, nascido a 26 de fevereiro  de 1899. 
110 D istrito Federal, residente á rua Dias da Cruz 
n. 180, operário, solteiro, com dom icílio eleitoral 
no distrito municipal de São Cristóvão. (Q ualifi
cação requerida, n. 7 .565.)

T ítu lo n. 8.788. Euclidcs Nascimento Rocha (9 .185), filho 
de Julio Cesar de O liveira Rocha e de Amelia Nas
cimento, nascido a 3 de setembro de 1890, em So
rocaba, Estado de São Paulo, residente á rua P ira- 
tin í n. 96, comércio, casado, com dom icílio e lePo- 
ral no distrito municipal de T iju ca . (Qualificação 
requerida, n. 3 .765.)

T ítu lo n. 8.829. Antonio Fernandes (9 .186), fdho da José 
Fernandes Candeias e de Guilhermina Lima. nas
cido a 10 de outubro de 1901, no D istrito Federal, 
residente á rua Senador Nabuco n. 275, comér
cio, casado, com dom icílio eleitoral no distrito mu
nicipal de São Cristóvão. (Qualificação requerida, 
n. 7 .289.)

T ítu lo n. 8.783. Manoel Joaquim dos Santos Sanfim (9.188), 
filho de Jacinto dos Santos Sanfim e de Maria 
Rosa, nascido a 14 de janeiro de 1907, em Co
rumbá, Estado de Mato Grosso, residente á ave
nida 28 de Setembro n. 109, comércio, solteiro, 
com dom icílio eleitoral no distrito municipal de 
Engenho Velho. (Qualificação requerida, número 
3 .046 .)

T ítu lo  n. 8.808. A lvaro da Silva B rito (9 .189 ), filho de 
Pedro Nolasco de Brito e de Joanna Rocha da 
Silva Brito, nascido, a 29 de junho de 1898. no 
D istrito Federal, residente á rua Conde de Bon
fim  n. 89, comércio, solteiro, com dom icílio elei
toral no distrito municipal de São Cristóvão. 
(Qualificação requerida, n. 5 .984.)

T ítu lo n. 8.807. Hildebrando Murga da Silva F ilho (9.190), 
filho de Hildebrando Murga da Silva e de Leonor 
Enfrozina da Silva, nascido a 24 de dezembro de 
191D, no Distrito Federal, residente á rua Gene
ral Bruce n. 255, estudante, solteiro, com domi
cílio eleitoral no distrito municipal de Engenho 
Velho. (Qualificação requerida, n. 5 .546.)

T ítu lo n. 8.780. Ormindo Patrício (9 .191 ), filho de Luiz 
Patrício e de Ricardina Jesus Pàtricío, nascido a 
9 de novembro de 1901, no D istrito Federal, re
sidente á rua Uranos n. 28, operário, casado, com 
dom icílio eleitoral no distrito municipal de En
genho Velho. (Qualificação requerida, n. 7.306.)

T ítu lo  n. 8.775. L ino José Mariano (9 .193), filho  de N'ieo- 
lau José Mariano e de Benta Belizaria do Patro
cínio, nascido a 11 de fevere iro  de 1901, no Es
tado do Rio de Janeiro, residente, á rua Couto 
n. 74, operário, casado, com dom icílio eleitoral 
no distrito municipal de São Cristóvão. (Qua
lificação requerida, n. 6 .927.)

T ítu lo n. 8.777. André de Souza Miranda (9 .199), filho  de 
Deolinda A lves de Souza, nascido a 12 de feve
re iro  de 1904, em Santa Maria Madalena, Estado 
do Rio de Janeiro, residente á rua Conde de Bon
fim  n. 107, operário, solteiro, com dom icilio
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eleitoral no distrito municipal de Engenho Velho. 
çQuaiiíieaçáo requerida, n. 5 .724.)

r .íid o  n. 8.732, Oswaldo L ic io  (9.200), filho  de Antoivo 
Vie ra L icio e de Barhara Ribeiro Licio, nas
cido a 16 de abril de 1908, em Cifxambú. Estado 
de Minas Gerais, residente á rua Riachueio nú
mero 330, comércio, solteiro, com dom icPio elei
tora! no distrito municipal dc Engenho Velho. 
(Qualificação requerida, n. 6 .196.)

8.778. João V ivian i de Andrade (9 .201), filho  de Anna Que- 
rina de Andrade, nascido a 21 de outubro de 
1894. em Santa Isabel do Rio Preto, Estado do 
Rio de Janeiro, residente á rua Maia Lacerda 
n. 123, comércio, casado, com dom icílio eleitoral 
no distrito municipal de Engenho Velho. (Qua
lificação requerida, n. 4 .715.)

T ítu lo n. 8.816. Cezar Dorméa (9.205). filho  de Henrique 
Dorméa e de Herm inia Dorméa, nascido a 24 de 
abril de 1904, no D istrito Federal, residente á 
estrada do Areai n. 558, operário, casado, com 
dom icílio eleitora! no distrito municipal de En
genho Velho. (Qualificarão requerida, número 
í .475.)

T ítu lo  n. 8 .8 0 5 ..Francisco Rosas (9 .206), filh o  de Casemiro 
Antonio e de Dcolinda Rosas, nascido a 10 de 
abril de 1910, na D istrito Federal, residente á 
rua Mourão do Vale n. 19, funcionário público, 
solteiro, com dom icílio eleitoral no distrito mu
nicipal de São Cristóvão. (Qualificação reque
rida, u. 5 .918.)

T ítu lo n. 8.811. Antonio Fernandes Maia (9 .209 ), filho de 
Porph irio  Fernandes Maia e de E ivira  Candida 
de Assis, nascido a 10 de junho de 1897, em São 
Fidélis, Estado do Rio de Janeiro, residente á 
rua Figueira de Melo n. 275, casa 4, comércio, 
casado, com dom icílio eleitoral no distrito muni
cipal de São Cristóvão. (Qualificação requerida, 
n . 5 .947.)

T ítu lo u. 8.779. Antenor Gonçalves da Costa F ilho (9.210)', 
filh o  de Antenor Gonçalves da Costa e de Alina 
Carvalho Costa, nascido a 5 de dezembro de 1907, 
no Distrito Federal .residente á rua Conde Leo
poldina n. 136, comércio, casado, com dom icilio 
eleitoral no distrito municipal de São Cristóvão, 
(Qualificação requerida .)

T ítu lo n. 8.781. Carmen Augusta Pires (9 .211), filha de 
Salvador Joaquim Pires e de Julia Francisca P i
res. nascida a 14 de julho dc 1884, no D istrito 
Federal, residente á rua Conde de Bonfim  nú
m ero S95, professora, casada, com dom ie fio  e le i
toral no distrito municipal de T iju ea . (Q ualifi
cação requerida .)

T itu lo n. 8.770. Antonio Madeira (9 .2 Í2 ). filh o  de Antonio 
Madeira e oe Maria A lves da Conceição, nascido 
n 11 de ju lho de 1879, em Portugal, residente á 
rua Barão de Lbá, n. 115, comércio, viuvo, com 
dom icílio eleitoral no distrito .municipal de T i 
juea. (Qualificação requerida .)

T ílu lo  n. 8.805. Francisco de Freitas (9 .213), filh o  dc E m i- 
lia Maria de Jesus, nascido a 10 de outubro de 
1904, no D istrito Federal, residente á rua do Açu
de. n. 266. operário, casado, com dom icílio ele ito
ral uo d istrilo -municipal dc Engenho Velho. 
(Qualificação requerida .)

8.825. Felinto Rodrigues de Souza (9 .214 ), filho  
tíe Eugenia A lves dos Santos, nascido a 30 de ja 
neiro de 1909, em Santa Maria Madalena, Estado 
do Rio de Janeiro, residente á rua Leopoldo, nú
mero 9. operário, solteiro, com dom icílio e le ilo - 
ral no d istrito municipal do Engenho Velho. 
iQualificação requerida.)

T ítu lo n.

T ítu lo  n. 8.806. V ictalino Amancio Pere ira  França (9.215), 
filho  de V ictalino Benedict-o Pereira França e de 
Amancia Rosa da Silva França, nascido a 13 de 
m a‘ «  d® 1603, em São Bento, Estado do Maranhão, 
residente á rua J, n. l i, comércio, casado, com 
dom iciho eleitoral no d istrilo  municipal dc São 
Cristóvão. (Qualificação requerida.)

T ítu lo  n. 8.774. Adelino da Silva Casanova (9 .216 ), f i lh o  
de Antonio da Silva Casanova e de Eufrasia Rosa, 
nascido a 29 de janeiro de 1895,'em Portugal, r e -  -r- 
sidente á rua Figueira de Meto. j i .  328, negocian
te, casado, com dom icilio ele iíora l no d istrito mu
nicipal de São Cristóvão. (Qualificação reque
r id a .)

T ítu lo n. 8.812. Eduardo Gomes de Abreu (9 .219), filho  de 
Casemiro Gome? de Abreu e de Em ilia Eugenia 
de Abreu, nascido a 9 de setembro de 1881, no 
D istrito Federal, residente á rua Jorge Rudge. 
n. 157. casa 18, comércio, casado, com dom icílio 
eleitoral no d is lriío  municipal dc Engenho Ve
lho. (Qualificação requerida .)

T ítu lo f .  8.824. José Beck Guimarães (9 .220), fillio  de Hen
rique Gonçalves Guimarães e de Suzana Beck 
Guimarães, nascido a 16 de junho de 1909, 110 
Distrito Federal, residente á rua Capitutino, n. 28, 
empregado público, solteiro, com dom icilio elei
toral no d istrito municipal de T iju ea . (Q u a lifi
cação requerida .)

Títu lo R. 8.823. José Carvalho (9 .221), filho de João Car
valho e de Febronia de Almeida, nascido a 2 dc 
junho de 1909, no D istrito Federal, residente á 
rua Boa Vista, n. 51, tecelão, solteiro, com domi
c ílio  eleitoral no d istrilo  municipal de São Cristó
vão. (Qualificação requerida.)

T ítu lo R. 8.822. Bento Oscar F re ire  de Andrade (9 .223 ), 
filh o  de Bento dc Tavora Noronha Saldanha F re i
re  de Andrade e dc Em ilia Escossia Sandoval 
F re ire  de Andrade, nascido a i dc outubro dc 
1SS2, no D istrito Federal, residente á Praça dos 
Lazaros, n. 22, casa 7. comércio, casado, com do
m icílio  eleitoral no distrito municipal de São 
Cristóvão. (Qualificação requerida.)

T ílu lo  n. S .818. Georgina Brandão Monteiro da Silva (9.224), 
filha de Manoel Gonçalves de Souza Brandão c do 
Josepha Adelaide Monteiro Brandão, nascida a 23 
de janeiro de 1896, em Campinas, Estado de São 
Paulo, residente á rua Sá, n. 204, doméstica, ca
sada, com dom icílio eleitoral no distrito munici
pal de Engenho Velho. (Qualificação requerida.).

T ítu lo R. 8.821. Henrique Antunes (9 .234), filh o  de Ca- 
m illo José Antunes e de Georgina V ieira , nascido 
a 30 de setembro de 1907, no D istrilo  Federal, re 
sidente á rua Souza Valente n. 12, casa A, comér
cio, solleiro, com dom icílio eleitoral no d istrito 
municipal de São Cristóvão, (Qualificação re
querida . )

T ítu lo P . 8.810. José Cardoso da Silva Junior (9.237), filho  
de José Cardoso da Silva e de Felism ina Barbosa 
das EÍores. nascido a 18 de junho de 1898. no Dis
trito  Federal, residente á rua Lu iz Guimarães, 
n . 93, casa 3, casado, com dom icílio eleitoral no 
d istrilo  municipal de Engonlio Velho. (Qualifica
ção requerida.)

T íílilo  n. 8.819. H ippolito Franco do Abreu (9 .239 ), filho 
de Antonio Franco de Abreu e de Francisca Fran
co de Abreu, nascido a 2 de setembro de 1898. no 
Estado de São Paulo, residente á rua das Marre
cas n . 21, comércio, casado, com dom icilio elei
toral no d istrito municipal de Engenho Velho. 
(Qualificação requerida .)

T itu le  n. 8.820. Barlholomeu Cesar de Vasconcellos (9.246), 
filh o  de José Cesar de Vasconcellos e de Isaur* 
Cesar de Vasconcellos, nascido a 15 de ju lho de 
1904, em Jaboatão, Estado de Pernambuco, resi
dente á rua Alegria, n. 471, operário, casado, cono 
dom icilio eleitoral no d istrilo  municipal de São 
Cristóvão. (Qualificação requerida .)

Rio dc Janeiro, ju lho de 1931. —  Pelo escrivão.
• Alvarenga, escrevente no impedimento ocasional do

escrivão.
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