
ISTADÔS UfíIDOS DO BRASIL 
' (Decreto n.'21.076, de 24 de fevereiro'de 1932) 

A N O III . R I O D Ê J A N E I R O , 19 D E J U N H O ; D E 1934 N . 52. 

•• S U M Á R I O '• 
I — Jur isprudênc ia d» Tribunal Superior I 

"Habeas-Corpus" n. 23 :— Distrito Federal. • ' ' 

II — Tribunal Regional do Distrito Federal: 

Editais e avisos. • 

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

Juiz relator 

JURISPRUDÊNCIA 
* • » 

Hâbeas-Corpiis hl 23 

DISTRITO F E D E R A L * 

O Sr. ministro Carvalho Mourão. • 

Pacientes —: Mário dos Santos Beleza é 'outros. 

Nenhum" Poder existe, precons-' 
_ tituidoi, ao qual caiba ditar normas ou 
' ordens sobre o modo como a Assem

bléia 'Nacional entendau.depér exercer 
a' sua autoridade ou ^desempenhar . as 
suas funções: . , ** 'f,-''J "• .- • 

,, Nenhum , "direito",'» ipre.eminente 
ou preexistente pode sei\ alegado con
tra tais ou quais deliberações ,da As
sembléia Constituinte,'de modo a im
pedir-lhe o poder de adc\tàr e pro
mulgar as normas fundamentais da 
organização • política da Nação, pois 
que todos os "direitos" maximé.ós di-; 
reitas políticos da Nação, hão de ter por 
base a 'Lei Magna, a Lei Fundamental • 
do Pais, pela qual se entenderão revo
gadas, tácita e implicitamente todas as 
leis anteriores que forem contrárias aos 
princípios -nela, consagrados. . , » 

.Nenhum "constrangimento ilegal" 
pode resultar, para quem quer que seja, 
de qualquer, preceito constitucional ou 
de direito transitório-, "que venha a ser 
adotado ou decretado' pela Constituinte, 
visto que não há, nem'se concebe que 
haja • lei alguma anterior, acima da 

• Constituição, á qual se deva considerar. 
• sutíofdifiada a validade ou legitimidade 

do "próprio .texto constitucional. 
• ,Dè'i'x'a-se, assim''de tomar conheci

mento dò\ pedido de habeas-corpus, por 
nãó caber'na- jurisdição do Tribunal Su-. 
perior decidir sobre o direito de voto na 
eleição do primeiro presidente constitii-
cional,, matéria, que será regulada pela 

Assembléia, como bem entender, pois ela 
é a própria soberania nacional em ação 
para [organização dos -poderes políticos 
do Estado e a. definição dos direitos po
líticos dos cidadãos e dos direitos indi
viduais, de todos os habitantes do País. 

ACÓRDÃO ' 

.•Vistos, relatados e discutidos estes autos de ha
beas-corpus , que impetram em seu próprio favor os 
eleitores inscritos no Distrito Federal, "Mario dos San-

'tos Beleza, Álvaro Antônio de Oliveira'Soares e W i l -
ton de Oliveira, por seu procurador, o advogado doutor 
JVIozart Lago: >. '« 

Os Impetrantes alegam como fundamento de seu 
'pedido:. . ' ' ' . ' 

que, instituída a' representação das - associações 
profissionais na Assembléia Nacional ' Constituinte, 
pelo Código-Eleitoral (art. 142), o Governo Provisório 
baixou o" decreto n : 22,653, de 20,'de abril de .1933, 
pelo qual fixou o numero.de>representantes dessa ca
tegoria e estabeleceu as normas, pára sua.eleição, e r i 7 

gindq. ps, sindicatos;" organizados nos termos do'decreto 
n. 19.770, de 19 de março de 1931, em colégios-elei-• ri:t'-'í • •• . • 

' torais ,de., I o grau,-para a escolha dos ditos represen
tantes; f-,- ' - ' • ' - . ' • , ' 

que. o cit. decr n . 19.770,' em .seu art. I o, — fa-' 
cultára a .todas as classes'patronais,e operárias, que' 
no território nacional; exercerem profissões idênticas,. 
similares ou conexas,','organizarem-se em sindicatos, 
independentes entre ,si ' cuja constituição, entretanto, 
era subordinada,,entre outras, á condição de Se abste-

- rem de toda e qualquer .propaganda, em seu seio, 'de 
idéiologias sectárias de caráter social, político ou re
ligioso, ;bem como de candidaturas a cargos eletivos,' 
estranhos á natureza e finalidade de tais associações 
(letra f, do cit. art. 1°); , • - , 
. . Que. no cit. decr. n..22.653,.art. 3o —, outorgou 
o .Governo Provisório direito de voto, para as eleições 
de representantes de classes-na Assembléia'Constitu
inte, somente aos sindicatos que.'houvessem sido reco-, 
nhecidos pelo Ministério, do Trabalho até o dia 20 de 
maio de 1933 érás associações de"profissões liberais e 

. -dê','funcionários públicos Iquè-'estivessem "organizadas 
legalmente até essa data;-'-• 
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. . • que, mais "tarde, o prazo -para' o reconhecimento 
' f o i dilatado até 15'de junho do mesmo áho< peio de- * 

cíéto n!' .22.745; de -24.de maio.de' 1933,..que; no '§-l° , 
do art, I o, emperativamenté dispôs que só seriam re
conhecidas, como .sindicatos, as''organizações de 'cará-*; 

.ter profissional com. objetivo permanente e-fins exclu
sivamente associativos em defesa -de. interesses de 
classe, a juizo ,do-Ministro do Trabalho, "'Indústria ê 
'Comércio; . • • , . • . , '. . 

.' que,, ante tão claros "textos de lei,- é, evidente que: 

o Governo, procurou tirar - á representação profissio--. 
nal_ toda e qualquer feição política; • • . .. 
' • que, entretanto; o próprio ' Governo Provisório, 

. esquecido das disposições do decr. n . ; 19.770, cit.-, dis- ' 

. puzera no ár t . 1°, do cit..decr. n . 22.653,'que "toma
rão 1 parte-na'Assembléia Constituinte,'com os mesmos 

'direitos e regalias'que competirem"aos'demais de'seus ; 

membros, 40 representantes de associações*profissio-". 
náis,*.etc"; • . ' , . ; ., 

que, entretanto, o Governo Provisório, ao insti
tuir-se com poderes 'discricionários ém toda a sua pie'—' 

'nitude' pelo" decr.'"n. 19:398, de 11.'de novembro 'de' 
1930, até que, eleita a Assembléia Constituinte, esta
beleça esta a reorganização constitucional; do país, pre-
ceituou, no art. 12 do mesmo decreto, que "á nova , 
Constituição Federal - manterá* a !íormã republicana fe-

.derátiva e."'não'poderá restringir os'direitos dos.mu- : 

nicípios e dos cidadãos "brasileiros'e as garantias i n r "" 
'dividuais, constantes da Constituição Federal dé'-1891; 
• ' que, • eleita > a Constituinte e reunida para. o. -tri-, 
plice.fim de elaborar a nova Constituição Federal, exa
minar os-atos do'Governo Provisório, e.- eleger. ó-'pri- ", 
rtieiro presidente constitucional dó ,país, o projeto da 
futura Constituição,, dispondo" rio.art.. 1?,-das "'Dispo- -

sições Transitórias" sôbré' a' eleição do' primeiro ma
gistrado da' Naçãb,_" não 'excluiu de_ participação nà . 
mesma eleiôãq .'os .quarenta representantes prófíssio-
.nais; • •' • • ' . ' '.. „ ' '. ' . • 

' que, no entanto, claro, ó.qüe. tais ^representantes 
. não podem e não devem votar na "dita eleição; 'porquê: 
-l°;-ela é um áto 'puramente político, estranho á natu-'-
reza e aos fins dos sindicatos que elegeram "os. refe-
.ridos, representantes profissionais; -2°, ,a eleição indi
reta do Chefe da Nação íünda 7 se ha ficção democrá- • 
tica dç 'que, eleito pela maioria-dos representantes do. . 

• povo, representa o Presidente, inquestionavelmente, a 
maioria da própria Nação; — consequentemente; 

que, se a "representação profissional" concorrer 
'á' eleição do primeiro presidente constitucional, duas 

. evidentes ilegalidades"se consumarão: I a , a.forma.'re
publicana da eleição 'presidencial será grosseiramente 
deturpada; -2", os direitos da, grande •maioria dos cida-', 
dãos-brasileiros*serão, restringidos " énr benefício dos 
associados dos' sindicatos. —minor ia insignificante' da * 
Nação; , ' ' • . . ' '••'.' • • • • . , 

. que,- evidentemente,' a intervenção, dos represen-r. 
' tantes profissionais, na eleição do .Presidente pela. As-

• sembléia,' deslocará artificialmente a maioria em prd- ' 
veitò do candidato que, acaso, obtenha em'bloco a vo
tação- deles; "< ' . • 

(qiiê só este Tribunal Superior poderá amparar os 
, direitos dos • cidadãos brasileiros, garantidos, pelo ar-

s figo 12, do cit. decreto institucional do Governo Pro-
, vísório, n . 19.398,. de 1930, que estão na iminência'de 

sofrer violência, e a sofrerão si- a' Assembléia Consti
t u i n t e mantiver'e aprovar'o art. I o , 'das-"Disposições 

Transitórias" do projeto da nova Constituição;, por-

• quanto à"êste Tribunal Superior, compete, nos termos 
do art. '16, n . 4, dó. seu Regimento Interno, conceder 

, origináriamentê habeas-corpus, "e em casos de urgên
cia, para-'fazer cessar qualquer violência atual ou i m i 
nente ém matéria eleitoral": -

Que a matéria sobre que versa o presente pedido 
é,'evidentemente "eleitoral", no mais.genuíno sentido, 
pois se trata da eleição do-futuro Presidente Constitu

c iona l da Nação; , ' • . ', • 
' Que, assim, sendo, eles, impetrantes, eleitores no 

Distrito Federal, vêem requerer a este Tribunal Supe-
rior lhes conceda ordem de habeas-corpus" para que 
cesse'a violênciaiminente aos seus direitos,-garantidos 
pelo'art. 12, do decr.; n . 19.398, de 11 de novembro 

' de 1930, ameaçados pela votação do art.* I o; das "Dis
posições Transitórias" dp substitutivo da futura Gons-

- tituição Federal." ' . ' . ' . ' • < • , 

" ' •" . Instruem- o pedido/cdm "a procuração ao. signatário 
da" petição, púbücas-iormas dos - títulos -de eleitor de 

• cada um 'dos impetrantes e um exemplar do Diário da 
• Assembléia .Nacional, onde vêm. publicadas as "Dispo

sições Transitórias" que se conteem no Projeto Subs
titutivo a que se refere a inicial! ' ! 

• • -Isto.posto; e • ' ' . • - . • ' • ' 
. '-' 'Considerando 'que a Assembléia Constituinte é a 

, própria, soberania .nacional èm ação para organização 
, "dos Poderes Políticos do Estado e a definição dos d i 

reitos _político.s dós-cidadãos e dos direitos individuais 
, de todos.os-habitantes do'terri tório nacional; 
' '.'. (.Considerando, por*conseguinte, que nenhum Poder 

existe, preconstituido,' ao'.qual caiba ditar normas ou 
••.ordens' sobre , o '.modo como a Assembléia Nacional en

tenda;-em sua sabedoria'e patriotismo, dever exercei* 
,ã,súa autoridade ou desempenhar as suas funções; •' 

, • Considerando que nenhum; "direito", preeminente 
oü preexistente, pode ser alegado,contra tais ou quais 
deliberações da Assembléia Constituinte, de m"ódo a 
impedir.-lhe ou limitar-lhe ò poder de adotar, e pro
mulgar as'normas 'fundamentais da organização'po
lítica da. Nação; pois que todos os "direitos", maximé 

,'ós, direitos políticos dos 'cidadãos -hão ,de >tef por1 base. 
a,Lei Magna, a Lei,Fundarhental"do país,.pela ,qual, se 

• entenderão revogadas, itática eVimplícitamente, todas 
as leis anteriores ,que: forem contrárias "aos princípios 
nela consagrados, consêg.uintemente, .. • *• •• 

Considerando,que- nenhum,."constrangimento ile-
•gal".p'ode resultar, pára quem" quer que' seja, de qual-
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.quer preceito constitucional ou de direito transitório ' 
que venha a ser adotado e decretado pela Assembléia 
Nacional Constituinte; visto que não há, nem se con
cebe que haja lei alguma .'anterior) acima dá Constitui

r ã o , á qual se deva considerar subordinada a validade 
ou legitimidade do próprio texto constitucional; • 

' ̂ Considerando' que, ainda que' se.entenda dever. *a 
Assembléia, subordinar-se, no exercício de 'suas fun
ções, ás normas prescritas nos decretos - dó Governo 
Provisório que providenciaram sobre • a eleição dos 
seus membros componentes e o objeto de suas deli
berações, é de se.atender a que o próprio Governo Pro
visório, no art. 1", do decr. n . 22..653,-de 20*de abril 
de 1933, preceituou' que. os quarenta representantes 
das associações prifissionais na-Constituinte, tomarão 
parte nela, "com todos os direitos e regalias que com
petirem aos demais de seus.membros", istoT.é: aos re - ' 
presentantes políticos; ', ' ' 

Considerando que nada importa que tal disposi
ção de lei do Gòvôrrio Provisório esteja, ou não, em co
lisão' com o decr'. n . 19.398, pelo quaP se instituiu; ' 
porquê' nesse mesmo' decreto reservou ele -para. si o-,' 
poder de modificá-lo por leis posteriores e, no'"art. 5 ? , . 
declarou excluída a apreciação, judicia! dos seus d i - , 
erctos e atos praticados na conformidade do 'dito de- .. 
croto "ou de suas .modificações ulterióres"; •, . ". 

Considerando que; nem como consulta, -segundo, 
hipoteticamente ãlvitrou da tribuna p advogado do im- ' 
pef.rante, é "lícito ao Tribunal deliberar sobre o assun-. „ 
to; porquê, entre-as. suas atribuições,,, enumeradas no' 
art. 16, n . . 2 , ' í n fine. somente-está a de.responder ás" 
consultas que lhe forem dirigidas pelo Governo e pelos 
Tribunais Regionais'sobre matéria eleitoral; quer d i - ' 
zer:,sobre a 'interpretação'e a aplicação das leis-elei
torais atualmente em vigor bu sobre providências con
venientes para a sua boa-execução; como sé infere do 
texto integral do cit. inciso- n. 2, do art. .16, do Regi--
mento, onde se cogita, de .modo geral, da atribuição de 
"fixar normas unifromes para a aplicação, das leis 'e ' 
regulamentos eleitorais" e do próprio Regimento In
terno; atribuição esta',' que-o'Tribunal .exercerá por 
meio das "instruções" que entender necessárias e da' 
resposta a consultas, sobre as dúvidas que na prática 
se suscitarem; • • . , ' • ' . ' 

Considerando que','patentemente transpõe os-limi- , 
tes legais da aludida atribuição ma"nifestar-se o- T r i 
bunal sobre o modo 'como deve a Assembléia Constí-' 
tninte regular, na .futura Constituição, a' eleição do' 
primeiro presidente constitucional da' Nação; • ' \ 

ACORDAM unanimemente 'os -juizes-do Tribunal * 
* * . ' 

Superior, de Justiça Eleitoral não tomar conhecimento 
do pedido, por hão caber em sua jurisdição decidir sô- ' 
bre à matéria, nem' sobre,elá,se manifestar^mesmo ém 
resposta a.consultas. • , ' ' ' 
• • Tribunal "Superior de Justiça Eleitoral, 13 de abril . 

de'1934. — Hermenegildo -dê Barrbs, presidente.' — . 
Carvalho-Mourão, relator., * • " • ' " 

"TRIBUNAL. REGIONAL' DE JUSTIÇA 'ELES 
/-TORAL DO DISTRITO FEDERAL 

- ! ' — ^ • . ' •• 
•> EDITAIS E AVISOS 

PRIB1NAL REGIONAL. ELEITORAL DO DISTRITO 
. " ' , . F E D E R A L 

O desembargador Luiz Guedes -de Moraes Sármsnto, 
presidente do Tribunal Regional 'fíleitorai do. Distrito "Fe
deral., faz público, para conhecimento dos interessados que 
este tribunal) em sua sess*ão de 1 do corrente, aprovou,- para 
submeter, á aprovaçãô*do Tribunal Superior dê Just iça ,Elei
toral, o seguinte plano de divisão das zonas deste'Distrito: 

Primeira Circnnscrição 
l*\zopa — Distrito municipal de Candelária. ,.. 

Juiz — O dos Feitos da ífazenda Municipal. 
2* zona — Distrito municipal de São José. • 

" J u i z — O da Vara de Registos Públicos. ' * 
3* zona — Distritos municipais de-Santa Rita, Sacramento 

'e São Domingos.' . ' 
Juiz — O dal"* Vara Criminal. ' , • ' 

4a zona — Distritos municipais de Ajuda; Santo Antônio e 
' Jlhas. < 

Juiz — O da I a Vara-de órfãos. ' ' 
,' Segunda. Circnnscrição' 
5' zona — Distritos municipais de Gloria e Santa Teresa: 

Juiz — ü da 2" Vara-Criminal. ' . • . , 
•6* zona — Distritos municipais de Lagoa, Copacabana, e 

Gávea . * . " , • ' " - • . 1 

Juiz — O da 3* Vara Criminal. . 
l7? zona — Distritos municipais de Gamboa, SanfAna e E s p í -
; ' ' , rito Santo.- - , ' , ; 

Juiz — O dá 4a Vara Criminai 
. .8* zona — Distritos municipais de Rio Comprido e Andáraí. 

". • • . Juiz — O-da Vara de Acidentes dò Trabalho., 
9* zona'—, Distritos municipais de Tijuca e Engenho Velho.. 
. , ; ' Juiz — O da 5 a-Vara Criminal. -• * 

Terceira 'Circnnscrição • -•. • • 
• 10a, zona — Distritos municipais de S. Cristóvão e Engenho • 

Novo,. > . , . . . , » • . , - * 
Juiz — O da 6 a Vara Criminal. .' • 

11a zona — Distritos municipais de Meyer e Inhaúma. . 
• Ju i z— O dà 2" Vara de órfãos. :' 

12a zona — Distritos municipais de Piedade, Irajá e Penha.' 
Juiz — O 'da T Vara Criminal.' .-, • • 

13a zona —' Distritos municipais de Jacarepaguá, Madureira, 
- Pavuna è Anchíeta. . . . . ' ' 
Ju iz — O da 8" Vara-Criminal. . ' ' • • ' 

14'*zona — Distritos municipais de'Healengo, Campo.Grande. 
Guaratiba a Santa'Cruz. » , ' * • i 
Ju :z—,C da •.TaJ* oa i-Tovpdoria e. Resíduos. ,» 

' E, uara 'os efeito*, ie'gais, mandou sxpedir o presente 
edital, qúê será dfixado no edifício, sede do Tribunal;, e pu
blicado no Boletim Eleitoral, por três vezes, de acordo com á 
resolução do Superior,Tribunal Eleitoral. • ; ' ' , ' 

• Dado-e passado nesta'cidade dc Rio de Janeiro, Distrito' 
. Federal, aos oito dias do mês de íjinho de mil.novecentos e 

trinta e quatro. • . , . ' ' ' * . . . 
E eu, Octacili.o Francisco Pessoa, secretário ad-hoc, ti es

crevi. — Luiz Guedes d» Moraes *nrmento, presidente. . 

QUALIFICAÇÃO REQUERIDA . . 
Primeira Circtinscrição-

'-, ' TEKCÜaiA ZONA ELJJÍTOitAJj . . , 
(Distritos municipais dc Copacabana, Gávea" e Lagôf,)'' 

. Juiz — Dr .t José Baarte Gonçalves da Roch» 
Escrivão-—'Di*. Carlos Waidcmai- <le Figueiredo ^ 

(UALIFICADOS-. POR -.DESPACHO DE 1'2! DE JU-NHO 
• ' - -DÉ 1934' 

< ' . 

. .6.447.'Carlos'Jungstedt. : • 
6.448. Djanira Bueno Ormerod. 
6.449. Irámaya Bueno Ormeròd. 

. 6.450.-' Antônio'Marin Soares 
6.451. Carlos dé AqunKK 
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6.452. Isaac Paulo Carneiro. 
6.4^53'. José Deiró da Silva. 
6.45 4. • Walter Augusto- Fernandes .-
6.455. Antônio Joaquim dos* Santos. 
QUALIFICADO POR DESPACHO D E '13 D E JUNHO 

. D E 1934 • ' * 
6.456. Reynaldo Pereira 'Alves. 
QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 14 DE JUNHO 

D E 1934 : , 
6 .-457. 
6.458. 
6.459. 
6.460. 
6.461. 
6.462.. 
6.463. 

Francisco Costa de Oliveira. 
José Rodrigues. ' • 
Marcelino Amancio da Silveira. 
Leandro José de Figueiredo. • 
José Velloso Borba. , 
Lybia de Avellar. 
José Joaquim Sá Freire de Far ia . 

• EDITAIS DE INSCRIÇÃO 
Segunda Circunscrição 

. Ç t l X T A 20NA ELEITORAL 
' (3>jsit'ií(;s municipais de iüngenho Velho, São Cristóvão » 

o Tijuca) 
Snr/. — ' lír. jwão Severiaiío Carneiro da Cunha 

Faço público, para os fins dos arts. 43 do Código e 25' 
do Regimento dos Juízos e Cartórios Eleitorais, que por este 
Cartório e Juízo da 5 a Zona Eleitoral, estão sendo proces
sados os pedidos de inscrição dós seguintes cidadãos: > 
ALEXANDRE VESTEIRO (9.942)-,' filho de Francisco. A n 

tônio Vesteiro e de Maria Augusta .Cruz, nascido a 6 de 
. t janeiro de 1912, no' Distrito Federal, operário, solteiro, 

com domicílio eleitoral no distrito municipal de Tijuca. 
- '(Qualificação requerida.) . . . ' ' 

VíIRGILIO DE. LIMA A V E L L A R (9,943), filho de Gãldina R i 
ta de'Lima, nascido à 15 de novembro de 1896, no Es-

• • tado de Sergipe, operário, casado, com domicílio eleito
ral no distrito municipal de Tijuca. (Qualificação re
querida.) 

.PEDRO D E SOUZA (9.944) filho de Hyppòlitd Rodrigues de 
' Souza'e .íracema Paiva Assumpção, nascido a 26 de se-
' tembro de 1910, no Distrito Federal, operário, .casado, 

com domicílio eleitoral no'distrito municipal de S. Cris
tóvão. (Qualificação requerida.) 

. NICOLAU.BACHÁ- (9.945), filho de Moysés Bachá e de Mun-
taha Maçhsoud, nescido a 30 de janeiro de 1911, em For
taleza, Estado do'Ceará, comércio,, solteiro, com domi
cílio eleitoral no distrito municipal dé Engenho Velho. 
(Qualificação requerida:) . • ' 

JOÃO BAPTISTA DE CARVALHO (9.946). filho de Antônio 
BaptisLa de Carvalho e de Clemência Perpétua'Carvalho, 
nascido a 24 de janeiro de 1901, em Valença, Estado do 

•Rio de Janeiro, operário, casado, com domicílio eleitoral 
no distrito municipal de Tijuca. (Qualificação .reque
rida.) , . . 

JOSÉ PEREIRA SITONIO (9.947), filho de João Francisco 
da ,SiIva Sitonio e de Joanna Pereira Sitonio. nascido a 
14 de dezembro de 1911, em Triúmpho, Estado de Per
nambuco, comércio, solteiro, com domicílio eleitoral no-
distrito municipal de.Engenho Velho. (Qualificação re-

< querida.) . • : • ' • • ' 
VÀLDEMAR TEIXEIRA (9.948), filho- de Domingos José 

Teixeira e de Perpetua de Jesus, nascido á 18 de feve
reiro de 1902. no Distrito "Fderal. com domicílio eleito
ral no distrito municipal de' Tijuca. (Qualificação re-

. querida.) 
NELSON SIMÕES DOS SANTOS (9.949K filho de Ernesto 

Simões dos Santos e de Angelina Simões dos Santos, 
nascido a 7 de. agosto .dé 1908: no Disrito Federal, cò-

• mércio, solteiro, com domicílio eleitoral no .distrito'mu
nicipal 'de S. Cristóvão. (Qualificação requerida.) 

EEIZEU. MENEZES (9.950), filho de Manoel -de .'Menezes e 
de Maria • Franeisca de Menezes, nascido a 28 de -julho 

• de 1877, em Itabaiana, Estado de Sergipe; comércio, ca-
• .casado.' com domicílio eleitoral'no distrito-municipal de 

Engenho-Velho. (Qualificação requerida.)' • 
JOSÉ SOARES VIEIRA (£.951'), filb-0'-de Francisco Soares 

' Vieira e -de Anha da Costa Soárés Mesquita, nascido a 
15 dé'í-íevéreiro de 1894«%o Distfito Federa l /operár io , 

! casado,'bom dõmibílíó^feléTtbral no' distrttõ^muíiicipal de 
Tijuca. (Quàliíicáçãó'' ;fequerida.) " y-' '•'• '-"""' 

JOSÉ CÂNDIDO DA SILVA (9.952), filho de Manoel José 
da Silva e de Sènhorinha Cândida da Silva nascido a 24 

• de julho de 1897, no Distrito Federal, marítimo, casado,. 
cóm domicílio eleitoral no. distrito municipalde Tijuca. 

•• (Qualificação reqlerida.) 
EURIGO LUIZ SARMENTO ('9.953), filho de José Luiz Sar

mento e-de Julia Glória Sarmento, nascido a 18 de mar
ço de .1909. no Distrito Federal, piloto, solteiro, com do
micílio eleitoral ho distrito municipal de Tijuca. (Qua
lificação ex-officio. " . • ' 

HORTENCIO CORRÊA DE MENDONÇA (9.954), filho deDa-
' niel Corrêa de Mendonça e de Guilhermina Corrêa dé 

Mendonça, - nascido a 7 de janeiro de 1888, no Distrito 
-Federal, operário, casado,' com domicílio eleitoral no 
distrito municipal de. S. Cristóvão. . (Qualificação "re
querida.) 

BENEVIDES SIMÕES (9.955), filho de Francisco Simões e 
de-Elydia Simões, nascido a 30 de dezembro de 1907, em 
Juiz. de Fora,, Estado de Minas Gerais, operário, casado, 
com domicílio eleitoral no distrito municipal de Enge
nho Velho. '(Qualificação requerida.), 

JOÃO PEREIRA SOARES (9.956), filho de João Pereira 
Soares e de Luzia Pereira. Soares, nascido a 25 de o u t u 
bro de 1900, no Distrito Federal, comércio, solteiro, com 

'•' . . domicílio eleitoral no distrito municipal de Engenho 
- .' Velho. (Qualificação requerida.)-

OSVALDO A L V E S VIANA (9.957), filho de João Alves V i a 
na e de Cândida de -Almeida Viana, nascido a 20 de mar-

• ç,o de 1903, no Distrito'Federal, comércio, casado, com-
. • domicílio eleitoral no distrito municipal de Engenho ' 

Velho. (Qualificação.requerida.) 
MOACYR RODRIGUES GAMA (9.958), filho de Antônio Ro

drigues Gama e de Deolinda Franeisca da Gama, nascido 
a 8' de junho de 1911, rio- Distrito Federal, comércio, sol
teiro, com domicílio eleitoral no distrito municipal • de -

: Engenho Velho. (Qualificação requerida.) • . . ' 
• ERNESTO LINO CAVALCANTE (9.959), filho de José Lino 

Cavalcante e da Flora Êmilia Cavalcante, nascido a 7-.de 
,' novembro .de 1905, em'Olinda, Estado de Pernambuco, 
• operário, solteiro, com domicílio eleitoral no distrito 

municipal de Engenho Velho. (Qualificação- requerida.) 
BENTO AUGUSTO LUZ (9.960), filho de Miguel Augusto 

Luz. e de Ignez Soggio Luz, nascido a 27- de junho de 
1898, no Distrito Federal, comércio, solteiro, com domi
cílio eleitoral no distrito municipal' de Tijuca. (Quali
ficação requerida.') 

• MARIO DA SILVA GOMES (9.961), filho de Manoel da S i l -
•' va Gomes e de Aurora Santos Gomes, nascido a 11 de 

junho de 1942, no Distrito Federal, empregado munici
pal, casado, com domicílio eleitoral no distrito munici
pal de Tijuca. (Qualificação requerida.) ' 

PEDRO FRANCISCO DAS CHAGAS (9:962), filho de Domin-
• gos das Chagas e de Maria Emil ia das Chagas, nascido' a 

; 28 de dezembro de 1891, no Distrito Federal' operário, 
casado,' com domicílio, eleitoral no distrito municipal de 
Tijuca. (Qualiifcação" requerida.) 

ÉNGENIO MEINICK (9.903). filho de Norcez Augusto de 
• Azevedo Meinick e Porcina Augusta Meini.ck, nascido a 

• ' • 21 de agosto de. 1904, no Distrito Federal, comércio, -ca
sado, com domicílio eleitoral no distrito municipal de 
S. Cristóvão. (Qualificação requerida.) 

'FLORINDO MARTINS -(9.96*4), filho de Severo Martins e de. 
•• , Maria do Carmo Martins, nascido a 3 de fevereiro de. 

•'• 1897,-no Distrito Federal, comércio, casado, com domi-
• cílio eleitoral no,distrito municipal de Tijuca. (Quali

ficação requerida.) 
'JOÃO RAMOS (9.96,5), filho de João Baptista Ramos e de 

• ' Maria da Luz-R-amos, nascido a 18 de fevereiro de 1911, 
em Jacaré, Estado da Baía, operário, solteiro, com do
micílio eleitoral-no distrito municipal .de Tijuca. (Qua-

: lificação requerida.) . - . . ; . : 

ORLANDO DA SILVA AZEVEDO (9.966), filho de Alexan
dre da Silva Azevedo e de Olympia da Silva Azevedo, 
nascido a 23 de setembro de 1910. «no Distrito Federal, 
estudante, solteiro, com domicílio eleitoral no distrito 

• municipal de Engenho Velho. (Qualificação requerida:,) 
JOSÉ DA ROCHA FERREIRA. (9.967), filho de Guilherme 

da Rocha Ferreira, e de Anna Victoria,'nascido a 15 de 
agosto de-1900, no Distrito Federal, comércio, casado.. 

'(Qualificação requerida.) - ' ".• 
JOÃO GUILHERME DA SILVA (9.968), filho'de Pedro Tar-

gino dai Silva vê;., de JoaqÜina Maria da Hora,, nascido a 
"pi^f-i de'agosto de .,1902.:-em.'Pilar, Estado. da-^Paraíba, co-

" "mércio, casado,"çom domicílio eleitoral no'distrito mu
nicipal de'Engenho Velho. (Qualificação requerida.) 
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Terceira Circunscrição 
SÉTIMA ZONA. ELEITORAL 

(Distritos municipais de Piedade, Inhaúma, Irajá e Penha) 
Juiz — Dr. Antônio Carlos Lafayette de Andrada 

Escrivão — Plácido Modesto de Mello 

• Faço público, para os fins dòs .ar l s . 43 do Código e 25 
do Regimento dos Juízos e Cartórios Eleitorais, que por 
este Cartório e Juízo da 7 a Zona Eleitoral, estão sendo pro
cessados os pedidos de inscrição dos seguintes cidadãos: 
JOSÉ FREIRE (8.055), filho-de Manoel Antnoio Freire e 

de Anna Pinto, nascido a 24 de agosto de 1892, em Por
tugal, comerciante, casado, com domicílio eleitoral no 
distrito municipal de Piedade. (Qualificação reque

rida) . 
JOÃO MARTINS CARDOSO (8.056),' filho de Francisco Mar

tins Cardoso e de Anna Mercedes Cardoso, nascido a 5 
de setembro de 1901, no Distrito Federal, operário, ca
sado, com domicílio eleitoral no distrito municipal de 
Penha. (Qualificação requerida). . . 

PROCOPIO CRESSENSIO (8.057), filho de Çesaria Crescen- ' 
cio de Jesus e de Sebastiana Maria da Conceição, nasci
do a 6 de junho de 1892, no Distrito Federal, operário, 
sol teiro, com domicílio eleitoral no distrito municipal 
de Penha. (Qualificação requerida) . 

JOSÉ MONTEIRO FERREIRA (8.058), filho de'Henrique 
Monteiro Ferreira e de Adelaide Conceição Guedes Fer
reira, nascido a 10 de maio de 1911, no Distrito Federal, 
comércio, solteiro, com domicílio eleitoral no distrito 
municipal de Penha. (Qualificação requerida). 

L A U R A PEREIRA AMARAL, (8.059), filha de Manoel Pe
reira Valente e de'Anna Maria Vieira, nascida a '4 de 
agosto de 1900, no Distrito Federal, doméstica, casada, 
com domicílio eleitoral no distrito municipal de Penha. 
(Qualificação requerida) . . 

CÂNDIDO DO AMARAL (8.060), filho,de Cândido do Ama
ral e de Rosa Pacheco de Jesus, nascido a 8 de maio de 
1895, no Distrito Federal, mecânico; casado, com do
micílio eleitoral n c distrito municipal de Penha. (Qua
lificação requerida). 

ARNALDO MAILES (8.061), filho de Frederico Mailes e de 
Gilda Pacce, nascido a k de agosto de 1902, em Santa 
Cecília, Estado de São PaulOj operário, casado, com do
micilio eleitoral no distrito municipal de Inhaúma. 
(Qualificação requerida) . 

EPAMINONDAS FERREIRA DE ANDRADE (8.062), filho de 
Pulcberio Pereira de Andrade e de Anna Franeisca da 
Silva, nascido a 16 de setembro de 1905, em Bebedouro, 

; Estado de Pernambuco, comércio, solteiro, com domicí
lio eleitoral no distrito municipal de Piedade. (Quali
ficação requerida) . . . 

ARMANDO P A U L A RESENDE DE ALMEIDA (8.063), filho 
de Manoel Paulo Resende de Almeida e de Amélia' Cân
dida de Almeida, nascido a 1 de julho de-1886, em Sa- . 
pucaia, Estado do Rio de Janeiro, operário, casado, com 
domicílio eleitoral no distrito municipal de Inahuma] 
(Qualificação requerida) . 

LUIZ JOSÉ MARTINS (8.064), filho de Trajano José Mar- . 
tins e de Elvira Antonia da Silva Martins, nascido a- 28 
de setembro de 1909, em Boa Esperança, Estado do Rio 
de Janeiro, funcionário público, casado, com- domicílio 
eleitoral no distrito municipal de Inhaúma. (Qualifi
cação requerida). 

ARMANDO CAMPOS (-8.065), filho de Adaberto Campos e 
de Franeisca Guilhermina de Azevedo, nascido a 21 de 
marco de 1908, no Distrito Federal, estudante, solteiro, 
com domicílio eleitoral'no distrito municipal de Pieda
de. (Qualificação requerida). ' 

ELPIDIO RODRIGUES DA SILVA (8.066), filho de Gui 
lherme Rodrigues da Silva e de Amélia Maria da Con
ceição; nascido a 14 de abril de 1913, no Distrito Fe
deral, comércio, solteiro, com domicílio eleitoral no dis
trito municipal de' Piedade. (Qualificação reque
rida) . 

HENRIQUE DA ROCHA (8.067), filho-de José da Rocha 
Rego e de Antonietta Cosse da Rocha, nascido a-15 de 
março de 1906, no Distrito Federal, comércio, solteiro, 
com domicílio eleitoral no distrito municipal de Pieda
de. (Qualificação' requerida)1: ; •' '• •'-• ' •• ' J Á H -

"SÉRGIO D (A'NIE1JÍ :DA,COSTA1 'SlLVA.'; :(8' '068)filho de?Feli-
•'cio BeniÊib Costa e Silva 1 e 'dèÍMàríá 1 Fialho da Costa e 

SilvÈt, -naí/cidb á ' 9 ' d e ' s e t e m b r ò ^ ç l è e n T S S ò José 

Estado de Pernambuco, militar reformado, casado, com 
domicílio eleitoral no distrito' municipal de Penha. 
(Qualificação requerida) . 

JOSÉ ALEXANDRE PORTO (8.069), filho de Manoel - Ale
xandre Porto e de Vitalina Maria do Nascimento, nasci-

• do a 19 de agosto de 1879, no Estado do Rio de Janeiro, 
operário," solteiro, com domicílio eleitoral no distrito 
municipal de Piedade. (Qualificação requerida). . 

AGENOR VIEIRA (8.070), fliho de Egino Vieira e de Agos-
.finho Maria da Conceição, nascido a 7 de setembro de 
1901, no Estado-do Rio de Janeiro, empregado munici
pal, casado, com domicílio eleitoral no distrito municipal 

-de Penha. (Qualificação requerida) . 
. ARTHUR DOS SANTOS BAHIA (8.071), filho de Antônio dos 

- Santos Bahia e .de Laurentina dos Santos Bahia, nascido 
a 22 de. junho de 1894, no Estado da Baía, operário, ca
sado, com domicílio eleitoral no distrito municipal de 
Inhaúma. (Qualificação requerida) .-

' GREGORIO FRANCISCO PEREIRA (8.072), filho de Fran
cisco de Paula S. Pereira e de Luiza.Martins Vianna, 

'. nascido a 13 de.fevereiro de 1869, em Vassouras,.Estado 
do Rio de Janeiro, comércio, casado, com domicílio elei
toral no distrito municipal de Penha. (Qualificação re
querida) . 

SEBASTIÃO ANTÔNIO RAPOSO (8.073), filho de Maria Na-
zareth Nunes da Silva, nascido a 9 de julho de 1902, em 
•Manaus, Estado do Amazonas, comércio, solteiro, com 
domicílio eleitoral no distrito municipal de Inhaúma. 
(Qualificação requerida) . 

CARLOS RODRIGUES. FERREIRA (8.074), filho de Occazio 
Rodrigues Ferreira e de Umbelina da Cunha Ferreira, 

• -nascido a 20 de fevereiro de 1907, em Vassouras, Estado 
do Rio de Janeiro, comércio, solteiro, com domicílio elei
toral no distrito municipal de Penha. (Qualificação re-

. querida) . • 
JOAQUIM JOSÉ MACHADO (8.075), filho de Alfredo José 

Machado e de Isabel Jesus dos Santos, nascido a 15 de 
agosto de 1908, no Distrito Federal, comércio, solteiro, 
•com domicílio eleitoral no distrito municipal de Pieda
de. (Qualificação requerida) . 

DAVID VIEIRA DE ANDRADE (8.073), filho de Antônio 
Vieira de Andrade e de Senhorinha Vieira de Andrade, 
nascido a 29 'de dezembro de 1895, no Distrito Federal, 
operário, casado, com domicílio eleitoral no dsitrito mu
nicipal de Penha. (Qualificação requerida) . 

MANOEL MENDES MARTINS (8.077), filho de José Ber
nardo Martins e dé Piedade Mendes'Martins,-nascido a 
-26 de_ junho de 1911, no Distrito. Federal; funcionário 
público, solteiro, com domicílio eleitoral no distrito mu
nicipal de Penha. (Qualificação requerida) . 

DEOCLÈCIO MOREIRA DA CRUZ (8.078), filho de Thereza. 
Tenora Aragão, nascido a 7 de maio de 1900, no Distrito 
Federal, operário, casado, com domicílio, eleitoral no dis- • 
trito municipal de Penha. (Qualificação requerida)..-

DAVID ALVES DE SOUZA (8.079), filho de José Alves de ' 
Sousa e de Iria Augusta de Jesus Alves, nascido a 3 dé 
julho de 1908, no Distrito Federal,- operário, solteiro, com 
domicílio eleitoral no distrito municipal de Penha. 
(Qualificação requerida) . 

ATHAYDE JOSÉ DA FONSECA (8.080), filho de Cândido José 
da Fonseca e de Anna Augusta da Fonseca, nascido a 5. 
de setembrode 1909, no Distrito Federal, médico, soltei- •' 
ro, com domicílio eleitroai no distrito municipal de 
Inhaúma. (Qualificação requerida). 

. JOÃO MENDES VIEIRA (8.081), filho de José,Mendes Vieira 
e de Rosalina Mendes Vieira, nascido a 10 de maio' de 
1899, no Distrito Federal, comércio, solteiro, com domi- . 

• -cílio eleitoral no distrito municipal -de Piedade. (Qua
lificação requerida)'. ' * 

MOYSÉS BECKER (8.082), 'filho de EÍik Becker e de Rosa 
. Fieishm.ann Becker, nascido a 2 de março de 1907, era 

Recife, Estado de Pernambuco, comércio, solteiro, com 
domicílio eleitoral no distrito municipal de Piedade. 

; (Qualificação - requerida.) 
ANTÔNIO -TEIXEIRA D E LIMA (8.083), filho de José Tei-

.. xeira de. Lima e de Thereza Viílela de Lima. nascido a 
26 de agosto de 1900, em Vassouras. Estado do Rio de 

. . j. janeiro, operário, -casado, com domicílio eleitoral no 
distrito municipal de Piedade. (Oualificação requerida.) 

.PEDRO ACIOLY DOS;. :SANTOS (8.084), filho de Joaquim 
, ; , ..jAçioly dos Santo.9.-,e< de Joana .Maria dos Santp.s, nascido 
'-' i-'-v-'à;48i.4e., deçembiio- ide 1898, no Estado de-Alagoas;, ope-

... í-á^ip^jj-oasadPv.iGom dQmicfíiio eleitoral no distrito :-muni-
•• cipãl dê Penha. (Qualificação• requerida.) 
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•LEONOR SILVA WARDINE (8.085). filha de Antônio José 
Ache e . de Christina de Jesus Silva, nascida ;i 17 'de 
fevereiro de 1909, no Distrito Federai, comércio, ca
sada, com domicílio eleitoral no distrito municipal de 
Piedade. (-Qualificação requerida.) 

LUIZ D E OLIVEIRA BUENO FILHO (8.086), filho de Luiz 
. de Oliveira Bueno e de Maria Isabel Alves Bueno, nas- ' 

cido a 10 de novembro de 1911. nó Distrito Federal, co-. 
mércio, solteiro, Com domicílio eleitoral no distrito mu-

, nieipal de Piedade. • (Qualificação requerida.) 
OLIVEIROS GONÇALVES DA SILVA (8.087), filho de* Be-

larmino Martins da Silva e de Maria E m i l i a d a Silvo, 
nascido a 26 de março de 1900, no Distrito 'Federal, co
mércio, casado, com domicílio eleitoral no distrito m.u-

. nieipal de Piedade. (Qualificação requerida.) 
MOACYR GARCIA PEIXOTO (8.088), filho de Carlos Pei

xoto e de Maria Antoníetta Garcia Peixoto, nascido a 
14 de junho de 1907, no Distrito Federal, comércio, sol-

4 teiró, com domicílio eleitoral no distrito municipal de 
Piedade. 'Qualificação requerida.-) 

"ALBERTO RIBEIRO DÊ ARAÚJO E SILVA (8.089), filho 
. de João Ribeiro Coutinho da Silva e de Idalina Ribeiro 

Araújo da Silva, nascido a 13 de dezembro de 1908, em •' 
Recife, Estado de Pernambuco, operário, solteiro,. com 

.domicílio eleitoral.no distrito .municipal. de 'Penha. 
(Qualificação requerida.) 

-JOÃO JOAQUIM CAMILLO (8,090), filho de 'José Joaquim 
Camillo e de Cecília, Baptista- Camillo, nascido a-19 de 

•'. novembro de 1884, no Distrito Federal, comércio, viuvo, 
com domicílio eleitoral no distrito municipal de Pe-

• nha. (Qualificação requerida.)' 
PASCHOAL BONOMO (8.091), .filho'de Rafael Bonomo e de 

Rosa Maria- Mánno Boriomo, nascido a 17 de abril de 
1892, ehi S. José.de Tocantins, Estado de-Minas Gerais, 

• dentista, casado, com domicílio -eleitorar.no distrito mu
nicipal de Penha. (Qualificação requerida. > 

N A I R D E SOUZA ALHO- (8.092); filha de Franc"so José Sa
raiva e de Zulmjira Rosa de Paiva, nascida a. 17 de abril 
de 1902, no Distrito Federal, doméstica, casada,' com rto-

- micíuio eleitoral no distrito municipal de Penha. (Qua-
• lificação requerida-.) 

JOAQUIM DE SOUSA ALBO (8.093), filho de Laur-imlo do 
• Sousa Alho e de Gloria de Sousa Albo, nascido' a. 6 de 

. , agosto de 1900, em Niterói, Estado do. Rio de Janeiro, 
• farmacêutico, casado, com domicílio eleitoral no dis

trito municipal de Penha. '(Qualificação requerida.) 
ALCIDES RIBEIRO ARAÚJO DA. SILVA, '(8.094), .filho de 

' João Ribeiro Coutinho e de Idalina, Ribeiro Araújo cia 
Silva, nascido a 11 de junho de 1907, em Recife, Estado 
de Pernambuco, operário, casado, com domicílio eleito
ral no distrito municipal do Penha, (Qualificação reque-

, ' rida.) • • . -
, JOÃO BERNARDO DE L Y R A (8.095), filho de Bernardo Ma- • 

- dheiro de Lyra e de Josefa Ma.lhei.ro de -Lyra, nascido' 
a.23 de ju»Jío cie lOOO. cm Macaíba, Estado do Rio Gran-

",de do-Norte, motorista, solteiro, com domicílio eleitoral 
no-distrito municipal de' Piedade. .(Qualificação 'reque-

' ridi.) ' ' ' • . • 
ANTÔNIO GOMES DA' SILVA (8.096), filho de João Gomes-
, . dos Santos e de Virginia Gomes dá Silva, nascido- a 7 de 

maio de 1897', em Bom Jardim...Estado do Rio de Ja-
. , neiro, operário, casado, com .domicílio eleitoral no dis

trito-municipal de Penha (Qualificação requerida.)' • 
AMÉRICO JOSÉ D E SANT'ANNA, (8.097), filho de José Ma--

ria de SantfAnna e de Honorina Chagas SanfAnna, nas-' 
- cido a 8 de. julho de 1903, em Estância, Estado' de Ser-

• gipe, mecânico, casado, com domicílio eleitoral .no' dis-* 
trito municipal de Piedade, (Qualificação requerida.) 

JOSÉ ROMEU •PINTO (8.098), filho de'Paulmo Romeu e de 
Er'->ésíin-a Alves Romeu, nascido a 9 de' julho .de- 1905, 
no Distrito Federal,• 'operário, casado, com domicílio 

. eleitoral no distrito - municipal de Piedade.. (Qualifica
ção "requerida.) . . . 

'MARGARIDA CORTE REAL (8.099), filha de Lanrea.no'Cor-. 
• . te Real, e de Margarida Maria Corte Real, nascida a 1 

de dezemSJro"de 2 909,' no Distrito Federa!, 'doméstica, 
casada, -com domicílio eleitoral no. distrito -municipal de-
Inhaúma, fíniMíificaoão rècruerida.) 

jrtSÉ CORDEIRO m SAMPAIO (8.100), filho de João José 
de Pampaio e <\-> Franeisca Q.vidida Corcíühv. nascido.a 

,21 dc setembro de 1906, no Ldítrito' Federal, funeionl-
rio público, casüdo. .com din.ir-íio eleitora! no distrito 
municipal de I'-mha; (Qualificação- requerida ! 

SAMUEL DF, OLIVEIRA .'(8-101). filho; de Vi-issimo Josó 
de Oliveira e- de J.uventina- Ferreira,'nas';ido a 22 -de' 

agosto de i f tüj . . no Distrito Federal, operário, rasado, 
' com domicílio eleitoral no distrito municipal de Inhaú

ma. (Qualificação requerida.) 
LEONEL FRANCISCO JÚNIOR (8.102), filho-de Fausta.de 

. Macedo, nascido a- 14 de maio de 1903, em Cordeiro, Es
tado do Jtio de Janeiro, comércio, solteiro, com domicí
lio eleitoral no distrito municipal de Piedade. (Qualifi
cação requerida.) 

JOÃO DA ROCHA• MATTOS (8.103), filho de. Joaquim N a 
varro de Mattos e de Firmina da Rocha Mattos, nascido 
a 24 de setembro cie 1912, no Distrito Federal, guarda-
livros, casado, com domicílio eleitoral no distrito muni
cipal de Piedade. (Qualificação requerida.) 

JORGE V I L L E L A LOPES (8.104), filho de José Vii lcla Mo
reira e de 'Inocência Lopes Moreira, nascido a 22 de ou-> 
tubro de 1910, no Distrito Federal, empregado público, 
'solteiro, .com domicílio .eleitoral no distrito municipal 
de Penha. (Qualificação requerida.) 

ALFREDO EMYGDIO RIBEIRO (8.105), filho de Joaquim 
Emygdio Ribeiro e de Josefina Je.suina Carneiro, nas-

. -cido a 1 de outubro de 1892, em Serrinha,' Estado da 
Baía, comércio, casado, com domicílio eleitoral no dis
trito municipal de Piedade. (Qualificação requerida.*}* 

LUIZ MURAT FILHO 1,8.106), filho de Luiz Barreto Murat, 
e de Julieta Barreto Murat, nascido' a í l - d e junho de 
1903, no Distrito Federal, funcionário público, solteiro, 

' com domicílio eleitoral no distrito municipal de Pie
dade. (Qualificação requerida.) 

PASCHOAL ELIAS D E BARROS (8.107), filho do Francisco 
Elias de Barros e de Anna Martins de Barros, nascido 
a 6 de maio de 1908, no Distrito Federal, comércio, sol
teiro, com domicílio eleitoral no distrito, municipal de 
Penha, (Qualificação requerida.) 

JORGE DA COSTA (8.108), filhe de Manoel José da Costa, e 
de Laurentina Rosa do Espirito Santo, nascido a, 25 de 
janeiro de 1889, no Distrito Federal, funcionário pú
blico, casado, com domicílio eleitoral no distrito muni-
einal de Penha. (Qualificação requerida.) 

UMBERTO MADEIRA (8.109), filho de Napoleão Madeira 
: - e de Filomena Alamarque da Silva Madeira, nascido,a 

18 de abril de 1906, no Distrito Federal, operário, sol
teiro, com domicilio eleitoral no distrito municipal de 
Piedade. (Qualificação requerida.) 

ARMANDO HIPOLITO DA SILVA (8.110), filho de. Inocen-
cio Hipolito da Silva e de Cândida Hipolito cia, Silva, 
nascido a 2 de-fevereiro de 1889, em Porto Alegre, Es
tado do Rio Grande do Sul, dentista, casado, comi domi
cílio eleitoral no distrito municipal de Penha. (Quali
ficação requerida.) ' - ' 

IDALINÕ GONÇALVES. D E ALBUQUERQUE, (8.111), filho 
de Manoel Luiz Gonçalves e de Izidora Maria da Con
ceição, nascido a 3 de dezembro de 1898,. no Distrito Fe
deral, operário, casado, com .domicílio eleitoral no dis
trito municipal de Piedade. (Qualificação requerida.) 

ÁLVARO GARCIA. GOMES (8.112),'filho de Álvaro Gomes e 
de Amélia Emilia. Gomes, nascido a 21 de abril de 1886, 
no Distrito Federal, comerciante, casado, com domicílio 
eleitoral' no. .distrito municipal de Inhaúma. (Qualifi-

• -. cação requerida.) 
JOÃO DE ALMEIDA ARAÚJO' (8.113); filho de João Manoel 

• de Almtèidà Araújo e dê Anita Mariotti de Araújo, nas
cido a 3 .de setembro fle 1907, no Distrito .Federal, co-

.' iriercio, casado, com domicílio eleitoral no distrito mu-
nipal de Irajá. .(Qualificação requerida.) 

ÁLVARO RODRIGUES (8.114), filho de José Maria Rodri
gues e-de Leonor da.Silveira Rodrigues, nascido a 17 de 
outubro de 1892, em PetrópoliS, Estado do Rio-de Ja
neiro, comércio, casado, com domicílio eleitoral no dis
trito 'municipal' de Piedade. (Qualificação requerida'.) 

GENTIL D E SOUZA COELHO (8.115),. filho de Ernani ,de 
Ernani de Souza Coelho e de Gloria-Martins da Silva, 

• nascido a 22 de fevereiro de 1908, no Distrito Federal, 
comércio,' casado, com domicílio eleitoral no distrito 
municipal de Penha. (Qualificação* requerida.). 

EDMUNDO. VARGAS, (8.116) filho de "Manoel Vargas e-de 
Maria de Faria Vargas, nascido a 23 de novembro, de 
1912, .no Distrito Federal, operário, casado, cÒm.domioí-

• lio eleitoral no distrito municipal de Piedade. (Quali
ficação requerida-.) . . ' • • ' ' . ' 

F E L I P P E D*AMÉRICO PINHEIRO D E ANDRADE (8.117-.) 
filho de José Maria Vieira de Andrade, e. de Marinha 
José Pinheiro de Andrade, nascido a 1 de maio de 1873, 

• em Valença," Estado do Rio .de Janeiro, .funicionário pú-
, bjico, viuvo, com 'domicílio eleitoral.no distrito munici

pal de-Penha. , (Qualificação requerida.) 
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WALDJS.MTRO BATISTA DO CARMO (8.118), filho de Fran
eisca Maria do Carmo, nascido a 18 de setembro de 
1901, no Distrito Federal, litógrafo, casado, com' domi
cílio eleitoral no distrito municipal de Piedade. (Qua
lificação requerida.) • 

JOSÉ A L F E L D (8.119), filho de Eduardo Alfeld e de Zo-
raida Braga Alfeld, nascido a 2 de dezembro-de 1912, no 

•Distrito Federal, comér.cio, solteiro, com domicílio 
eleitoral no distrito municipal de Penha. (Qualificação 
requerida.) 

FRANCISCO LUCCAS DE AZEVEDO (8.120) filho de Ma
noel José Luccas de Azevedo e de Maria do Espirito. 
Santo Azevedo, nascido a 15 de março de 1881, no Dis
trito Federal, operário, casado, com domicilio eleitoral 
no distrito municipal de Piedade. (Qualificação reque-* 
rida.) • 

JÜLIETA PEREIRA PIMENTEL (8.121), filho de João. 
Francisco de M . Pereira e de Luiza Larazellz Pereira, 
nascida a 12.de setembro de 1908, no Distrito Federal, 
doméstica, casada, com domicilio eleitoral no distrito 
rrúrnicipal de Piedade. (Qualificação requerida.) 

PEDRO JOSÉ GONÇALVES (8.122), filho de José João Gon
çalves e de Eufrosina Leopoldina Gonçalves, nascido á 
29 de junho de 1903, no Distrito Federal, funcionário 
público, solteiro, com domicílio eleitoral no distrito . 
municipal de Piedade. (Qualificação, requerida). 

ÁLVARO TEIXEIRA BAHIA, (8.123). filho de Álvaro Tei
xeira Bahia e de Amélia Maria da Conceição, nascido a 
.4 do janeiro de 1887, no Distrito Federal, comércio, ca
sado com domicilio eleitoral no distrito municipal de 
Penha. (Qualificação requerida.) 

DURVAL PEREIRA DE ARAÚJO (8.124), filho de Manoel 
Pereira de Araújo e de Jorgelina Raposo, nascido a 2 de 
novembro de 1910, no Distrito Federal, comércio, sol
teiro, com domicílio eleitoral no distrito municipal de 
Piedade. (Qualificação requerida.) 

ALEXANDRE MEIRELLES LASSANGE (8.125), filho de 
José Vaz Lobo L&ssange e de Maria Rosa Meirelles Las-
sange, nascido a 17 de novembrbo de 1911, no Distrito 
Federal, empregado' público, solteiro, com domic'lio 
eleitoral no distrito municipal de Piedade. (Qualifica
ção requerida). 

LEONARDO SIMAS (8.1-26), filho de Álvaro Netunó de 
Simas, e de Rosa Gabriela.de Simas, nascido a 25 de' 
julho de 1910, no Distrito Federal, operário, casado, 
com domicílio eleitoral no distrito municipal de Pieda
de. (Qualificação requerida). 

JOSÉ DA ROCHA E SOUZA, (8.127), filho de T i to da Rocha 
e Souza e de Maria dá Rocha, nascido a-7 de'setembro 
de 1889, em Portugal, comércio, casado, com domicílio 
eleitoral no distrito 'municipal de - Penha. (Qualifica
ção requerida). . 

ARLÍNDO SOBRAL (8.128), filho de Domingos Sobral e 
de Anna Ferreira da Silva', nascido a 15 de fevereiro de 

• 1909. no Distrito Federal, operário solteiro; com do
micílio eleitoral no distrito municipal de Piedade. ' 
(Qualificação requerida.) 

MANOEL GOUfLART DE OLIVEIRA FILHO,' (8.129). filho 
'de Manoel Goulart de Oliveira e -de Maria da Conceição 
Oliveira, nascido a 23 de de novembro de. 1902, em Ja-
caraí, Estado do Rio de Janeiro, comércio, casado, com do
micilio eleitoral no distrito municipal de Piedade. 
(Qualificação requerida). • ' • . 

LÚCIO GOMES PEREIRA -VALENTE- (S.130), filho de A n - , 
tonio Gomes Pereira Valente e de Maria Marietta V a 
lente, nascido a 15 de abril de 1909, no Distrito Federal, 

'barbeiro, solteiro, -com) domicílio eleitoral no distrito , 
municioal de'Piedade. (Qualificação requerida.) 

WAIJVERLIN MANHÃÊS BARRETO (8.13Í) . filho de S e 
bastião ManMes Barreto é de Antônio Rodrigues Am ;a-
rante, nascido a 14-de, junho de 1899. em S. Paulo de 
Muriaé, Estado de Minas Gerais, comércio, casado, com 

• domicilio eleitoral,no distrito municipal de. Penha. 
(Qualificação requerida). 

JOÃO A L V E S DE.ALMEIDA (8.132) filho de José Marianó da 
Silva e de Maria Almeida da Silva, nascido a 8 de ja
neiro de 1896,-em Vi la Bela. Estado dé -Pernambuco, 

'funcionário municipal, solteiro: com domicílio elei
toral no distrito municipal de Penha. (Qualificação/re
querida.) '• • . • '• • 

EDGAR CARVALHO DA SILVA (8.133),'filho-de Antônio 
Carvalho da Silva -e de Maria do Carmo da Silva, nasci

do a 30 de novembro de 1899, no Distrito.Federal, operá
rio, casado, com domicilio leitoral no distriío munici-
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pai de Piedade. (Qualificação requerida. B . E . 67 
' i i . 10.301). 

ALBERTO CÂNDIDO FILHO (8.134), filho'de Alberto Cân
dido, e de Eliza Cândida, nascido a 20 de setembro dc 

• 1912, no Distrito Federal, comércio, solteiro, com domi
cilio eleitoral no distrito municipal de Penha. (Quali
ficação • requerida) . 

PEDRO GONÇALVES DE ARRUDA (8.135). filho de Hora-
cio Gonçalves de Arruda e de Idalina Pires dè Arruda, 

.'nascido a 12 de janeiro de 1909, no Distrito Federal, 
comércio, solteiro, com domicílio .eleitoral no distrito 
municipal de Inhaúma. (Qualificação requerida) . 

GREGORIO MARCOLINO DA CRUZ (8.136), filho de Mar-
colino Pereira e de Anna Mirandolina da Silva Pires, • 
nascido a 25 de janeiro de 1904. em Pernambuco, con
tador, solteiro, com domicilio eelitoral no distrito mu
nicipal de Penha. (Qualificação requerida.) • 

ERNESTO CAETANO DA SILVA (8.137), filho de Antônio 
Caetano da Silva c de Maria Lagos da Silva, nascido a. 
4 de fevereiro de 1910. em Belém, Estado do Pará', ope
rário, solteiro, com! domicílio eleitoral no distrito mu
nicipal de Penha. (Qualificação requerida.) 

MARIA ODILLA PINTO' (8.138), filha de Marcelino' José 
Pinto e de 'Maria Pinto de Mattos, nascida a 19 de fe
vereiro .de 1892, no Distrito Federal, comércio, viuVa, 
com domicílio eleitoral no distrito municipal de Pie
dade. (Qualificação requerida.) 

NESTOR GOMES DA SILVA 8.139), filho de José Gomes da 
Silva e de Minervina Franeisca da Silva, nascido a 1 de 
março de 1910, em Entre Rios, Estado do Rio dp' Ja
neiro, operário, casado, com domicílio eleitoral no dis
trito municipal de Piedade. (Qualificação requerida.) 

MANOEL DOS SANTOS FERREIRA (8.140), filho de Fran
cisco Ferreira Coelho e de Maria da Piedade, nascido a 
13 de dezembro de 1877, em Portugal, comerciante, ca
sado, com domicílio eleitoral no distrito municipal de 
Piedade. (Qualificação requerida.) 

' JOÃO FERREIRA CAMPOS (8.141), filho de Manoel Fer
reira Campos e de Guilhermina Maria Ferreira, nas-

, cido a 12 de abril de 1913, no Distrito Federal, ope
rário, solteiro, com domicílio eleitoral nò distrito mu
nicipal de ' I nhaúma . (Qualificação requerida.) 

OSWALDO ANTÔNIO L E M E (8.142), filho de Manoel A n 
tôn io Leme'e de Fausta Maria da Conceição, nascido a 
11' de novembro de 1911, em Sapacaia-, Estado do Rio. 
de Janeiro,- comércio, solteiro, com domicílio eleitoral' 
no distrito municipal de Piedade. (Qualificação reque
rida.) ' . •' 

. ALTAMIRO B E R L I N ; D E BARROS (8.143), filho de Manoel 
José de Barros e de Carmen Berlim de Barros, nascido 
a 30 de novembro de 1907, ho Distrito Federal, comer-' 
cio, casado, com domicílio eleitoral no distrito muní -

• cióal de Piedade. (Qualificação requerida.) 
ERNESTO FERREIRA JARDIM (8.144), filho.de Otilio Fer- ' 

reira Jardim e de Maria Luiza Jardim, nascido a 14 de' 
maio de 1906, no * Distrito . Federal, operário, solteiro, 
com domicílio eleitoral no distrito municipal de Tnhau-
ma. (Qualificação requerida.) 

. ANTÔNIO FERREIRA (8.145), filho de Manoel Ferreira So
brinho-e de Maria Antonia Ferreira, nascido a 26 de' 
dezembro de 1901. no Distrito Federal, comércio, ca
sado, com domicílio 'eleitoral no distrito municipal de 
Piedade. (Qualificação requerida.) • '. 

MANOEL A L V E S GUIMARÃES FILHO (8.146), filho d o ' 
Manoel Alves Guimarães e de Rosa de Albuquerque, 
nascido a 21 de março de 1891, no Distrito Federal, 

- comércio, casado, com domicílio eleitoral no distrito 
municipal de Penha. (Qualificação requerida.) 

FRANCISCO LOPES DE MELLO (8.147), filho de Bãlbino 
•dc Mello e rde Lydia Lopes de Mello, nascido a 12 de 
outubro de 1906,̂  em Barbacena, Estado de Minas Ge
rais, funcionário público, casado, com domicílio eleito
ral no distrito municipal de Piedade. (Qualificação re
querida.) 

JOÃO A L V E S DOS SANTOS (8.148), filho de-Antônio Joa
quim dos Santos e. de Anna Maria dos Santos,-nascido 
a 15 de outubro de 1902, em Olinda, Estado de Per-, 
nambuco, operário, casado, com domicílio eleitoral no 
distrito municipal de Piedade. (Qualificação • -reque
r ida.) • . 

JOSÉ DA SILVA VIEIRA (8:149),-filho de Nicolau da Silva 
Vieira e dé Basilia Rosa Vieira, nascido a 15 de agosto' 
de 1884, em Suruí. Estado do Rio de Janeiro, comércio, 

, casado,'com domicílio eleitoral no distrito municipal de 
Piedade. (Qualificação requerida.) 

B O L E T I M E L E I T O R A L 
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ADRIANO AUGUSTO VIDEIRA (8.150), filho de Adriano 
Augusto Videira e de Silvana Rosa Videira, nascido, a 
8 de janeiro de 1909, no Distrito Federal, operário, 
solteiro, com domicílio eleitoral • no distrito municipal 
de Piedade. (Qualificação requerida.) 

CAMILLO LINO DE SOUZA (8.151), filho de Cesario de 
Souza e de Paulina Alves do Nascimento, nascido a 3 

, de agosto de 1895, em Porto Novo, Estado de Minas 
Gerais, pedreiro, casado, com domicílio eleitoral no 
distrito municipal de Irajá. (Qualificação requerida.) 

MANOEL JOSÉ COELHO FILHO (8.152), filho de Maria 
Balbina, nascido a 23 de janeiro de 1904, no Distrito 
Federal, operário, solteiro, com domicílio eleitoral no 
distrito .municipal de Inhaúma. (Qualificação reque
rida.) 

ANTÔNIO CABRAL BOTELHO (8.153), filho de Manoel 
Cabral Botelho e de Maria de Jesus Cabral, nascido a 
14 de março de 1893, em Barra de São Francisco. Es
tado do Rio de Janeiro, operário, casado, com domicílio 
eleitoral no distrito municipal de Piedade.. (Qualifica
ção requerida.) 

N E N T E L MARTINS DO NASCIMENTO (8.154), filho de 
José Martins do Nascimento e de Maria Amélia Martins, 
nascido a 9 de agosto de 1899, em Jaguará, Estado do 
Amazonas, operário, solteiro, com domicílio eleitoral no 
distrito municipal de Penha. (Qualificação requerida.) 

ANTÔNIO DA ROSA CRUZ (8.155), filho de José da Rosa 
Cruz e de Isaura Ávila da Cruz, nascido a 13 de outu
bro de 1906, no Distrito Federal;, operário, solteiro, 

' com domicílio eleitoral no distrito municipal de Pie
dade. (Qualificação requerida.) 

GIOBEL FRANCISCO BARBOSA (8.156), filho de Olegario 
Francisco Barbosa e de Guilhermina da Silva Barbosa-
nascido a. 18 de maio de 1910, no Distrito Federal, ope-, 
rário, solteiro, com domicílio eleitoral no distrito mu-

' nieipal de Piedade. (Qualificação requerida.) 
LEVINO PÉRES DA SILVA (8.157), filho de Theophilo 

Péres da Silva e de Maria Marcelina de'Moraes, nascido 
a 21 de junho de 1893, em Águas Vivas, Estado de M i 
nas Gerais, ferroviário, solteiro, com domicílio eleito
ral no distrito municipal de Penha. (Qualificação re
querida.) 

AZÔR SANTOS (8.158), filho de Pedro Salustino dos San
tos e de Filomena Maria'dos Santos, nascido a 13 de 
dezembro de 1909, no Distrito Federal, funcionário pu
blico, solteiro, com domicílio eleitoral no distrito mu-, 
nieipal de Piedade. (Qualificação requerida.). 
Rio de Janeiro. 15 de junho de 1934. — Pelo escrivão, 

A . Ferreira. 

EXPEDIÇÃO DE TÍTULOS» 
CDecreíoa nu. 22.1(58, de 5 de dexetnhro de 1.932 e 24.129 de 1<5 de 

oljrll de 19S4> 

Primeira Circunscrição 
SEGUNDA ZONA ELEITORAL 

(Distritos municipais de Gloria, Santa Tereza, Santo Antônio 
e Ajuda) 

Juiz — Dr. Frederico dê Barros Barreto 

De ordem do Dr . Juiz Eleitoral da 2 a Zona, da I a Cir-
cune-cricão do Distrito Federal, faço público, nava conheci
mento dos interessados, que, por despacho de 6 de junho de 
1934. foram mandados expedir pelo M . M . Juiz os títulos 
de eleitores dos seguintes cidadãos: 
10.300. Antônio Irineu de Oliveira Maciel, filho de Júlio 

Ferreira Maciel e cie Julia Oliveira Maciel, nas
cido a 25 de marco de 1889. no Distrito Federal, 
á rua General Pedra, 53, empregado no comércio, 
solteiro, com domicílio eleitoral no distrito mu
nicipal de Ajuda. (Oualificação requerida). 

10.301. Jayme Álvaro de Oliveira, filho de Manoel de Oli
veira, e de Maria da Luz Oliveira, nascido a. 22 
de setembro de. 1906. no Distrito Federal, re
sidente á Travessa das Partilhas, 49, motorista, 
casado, com domicílio eleifoAl no distrito muni
cipal de Santo Antônio. (Qualificação reque
rida) . • 

1.0.302. Elysio Cândido, filho de Elysiò Olímpio Cândido e 
dé Joanna Anna de Jesus, nascido : a 12 de setem
bro de' 1911. nó"Estado de Minas Gerais, residente 
á rua Falefte, 137, operário, solteiro, com domi

cílio eleitoral no distrito municipal de Santo A n 
tônio. (Qualificação requerida) . 

10.303. Maria José Araújo de Silos Pereira, filha de Pedro 
Affonso de Araújo Franco, e de Rita Graça de' 
Araújo Franco, nascido a 9 de outubro de- 1900, 
em Maceió, no Estado de Alagoas, residente á 
Avenida. 28 de Satemo.ro, 285, professora de pia-. . 
nó, casada, com domicílio, eleitoral no distrito 
municipal de Glória. (Qualificação requerida) . 

10.Í04. João Severiano Rodrigues da Cunha, filho de Seve-
riano Rodrigues da Cunha e de Alexandrina Cân
dida dé Castro, nascido a 14 de dezembro de 1904. 
em Uberaba, Estado de Minas Gerais, residente á 
rua do Catete, 187, farmacêntico, casado, com do
micílio eleitoral no distrito municipal de Glória. 
(Qualificação requerida) . 

10.305. Cláudio Santos Moura, filho de Joaquim Marques 
Moura e de Franeisca dos Santos Moura, nascido 
a 3 de outubro de 1899. no Distrito Federal,'resi
dente á rua. Carolina Reydner, 49, comércio, ca
sado, com domicílio, eleitoral no distrito munici
pal de Ajuda. (Qualificação requerida). 

10.306. Sebastião Pereira da Silva, filho de Joaquim Perei
ra da Silva e de Balbinn Seraphim Mendes, nasci
do a 21 de outubro dc 1899, em Piracicaba,'Esta
do dc S. Paulo, residente á rua Barão Drumond, 
68, comércio, casado, com domicílio eleitoral no. 
distrito municipal de Ajuda. (Qualificação re
querida) . 

10.307. Antônio Cardoso do Nascimento, filho de Josepha 
Franeisca dn. Costa, nascido a 5 de junho de 1877, 
no Estado dò Rio, residente á rua Getúlio, 39, 
comércio, casado, com domicílio eleitoral no dis
trito municipal de Santo Antônio. (Qualificação 
requerida) . 

10.308. Jandyra de Figueiredo Fontoura, filha de Cláudio 
Rodrigues de Figueiredo e de Valentina Martins 
de Figueiredo, nascida a 2 de maio de 1897, no -
Distrito Federal, residente â rua Pinto Guedes, 
147, médica, casada, com domicílio eleitoral no 
distrito municipal de Santo Antônio. (Qualifica
ção resuerida). 

10.309. José da Silva Moura, filho de José da Silva Moura, 
e de Petronilha Rosa Pacheco, nascido a 25 de 
junho de 1898, em S. Gonçalo. Estado do Rio de 
Janeiro, residente á Avenida Gomes Freire, 1Í4. ^ 
sob..- empregado pilbiico, solteiro com domicílio 
eleitoral no distrito municipal-de Ajuda. (Qua
lificação resuerida-. 

10.310. Arthur da Silva Pinheiro, filho de João de Silva 
Pinheiro e de Rosa Pimenta de Castro, nascido a 
23 de dezembro de 1898, no Distrito Federal, re-' 
sidente á rua 3. 264. comércio, casado, com domi-

- cílio eleitoral no distrito municipal de Santo A n 
tônio. (Qualificação requerida). 

10.311. Raymundo de Souza Marcai, filho de Porfirio de 
Souza Marcai e de Maria Marca!, nascido a 12 de 
junho de 1900, no Pará. residente á rua Azambu-
ja, 235. comércio, casado, com domicílio eleitoral 
no distrito municipal de Santo Antônio. (Quali
ficação requerida) . 

10.312 Cid Ferreira Jorge, filho de Olympio Ferreira Jor-
pe e de Alice Mayet- Ferreira Jorge, nascido a 4 . 
de novembro de 1906. em Santos. Estado de São 
Paulo, residente á rua Barão S. Francisco Filho, 
160. médico, solteiro, com domicílio eleitoral no 
distrito municipal de Santo Antônio. (Qualifi
cação reouerida) . 

10.313 Waldema.t Ernesto dn Silva Chaves, filho de A r 
thur Ernesto da Silva Chaves e de Eugenia Ro
sada de Pinto Chnves, nascido a 3 de abril de 
1895, no Distrito Federal, residente á rua V i s - - • 
conde de S. Leonoldo. .19. alfaiate, casado, com 
domicílio eleitoral no distrito municipal de San
to Antônio. (Qualificação requerida.) . 

10.314. Sebastião Teixeira, filho de Antônio' Augusto Tei
xeira e de Alvina Teixeira, nascido a 3 de janeiro .. 
de 1912. no Distrito Federal, residente, á Tra
vessa Mar fria. 7, e. 1. onerário. solteiro, com do
micílio eleitoral no distrito municipal de Santo 
Antônio (Qualificação requerida). 

10.315. José dos Santos Villar, filho de Antônio dos San-
• tos Vil lar c. de. 'Ouiteria Rosa de- Oliveira, nasci

do a 12 de dezembro de 1892, em S.'Paulo, resi- • 
dente-á rua do Livramento, 205, loja, motorista, 
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ca.-.ndo. com domicílio eleitoral no distrito muni
cipal de Santo Antônio. (Qualificação veuno-

i • rida).. • • , • . 
10.3.4-6. Nfclson Develly.. filho de Júlio Develly c de Ern'es-

tina Maria Kstevcs, nascido a de julho de 
• •• . 1910. no Distrito Federal, residente á rua José 

dos Reis, 601, comércio, solteiro, com domicílio 
» '*. eleitoral no distrito municipal de Santo Antônio. 

• (Qualificação requerida). 
10'.31-7.- Sebastião Fernandes 'Pinheiro, filho de Matheus 

* • Pinheiro de \Laurenliua Maria Benedicta, nasci-
' do a -6 de dezembro de 1901, em Taniassú Estado 

•:it: Minas, residente á rua Felipe Furluoso, 5, 
c. 3, operário, solteiro, com domicílio eleitoral 

•• no distrito municipal de Santo. Antônio. (Quali
ficação requerida) . • . 

10.313. Manoel Goulart Cunha, filho de Erasmo Cândido 
Goulart Cunha e de Dovina Toreiros Cunha, nas
cido a 8 de dezembro de 1892, em Maceió, Esta
do; de Alagoas, residente á rua Riachuelo, 176, 
comercio, viuvo, com. domicílio eleitoral no dis
trito municipal de Ajuda. (Qualificação reque
rida) . 

10.319. Diniz Alves dos Santos, filho de Lucas Evangelista 
de Maria e de Cecília Alves dos Santos, nascido a 

•19 de agosto cie 1904, no Distrito Federal, resi
dente á rua Demétrio Ribeiro, 252, c. 40, moto
rista, solteiro, com domicílio eleitoral no distri
to municipal de Santo Antônio. (Qualificação 
requerida) . . . 

10.320. José Rodrigues de Oliveira Filho, filho de José Ro
drigues de Oliveira e de Paulina Maria da Concei
ção, nascido a 8 de maio de 1893, em Barra de 
S. João, Estado do Rio de Janeiro, residente á 
rua S. Luiz Gonzaga, 693, ferroviário, casado, 
com domtícílio eleitoral no distrito municipal de. 
Glória. (Qualificação requerida) . 

10.321. José Carneiro Machado, filho de Francisco de Souza 
Machado e de Maria Gerfrudes. Carneiro Macha
do, nascido a 17 de julho de 1880, no Di«trito 
Federal, residente á rua General Glycério. 15, 
comerciante, casado, com domicílio eleitoral no. 
distrito municipal' de Glória.. (Qualificação re- , 
querida). . • 

10.322. Armando Mario Cerrone, filho de João Baptista Be-
ncdicfo Luiz Cerrone e de Clara Julia Cerrone, 
nascido a 12 de janeiro de 1882 no Distrito Fe
deral, residente á rua Teixeira de Azevedo, 13. 
advogado, casado, com .domicílio eleitoral no dis
trito municipal de Santo Antônio. (Qualificação 
requerida) . 

10.323. Francellino Vidal Soares, filho de Domingos Vidal 
e de Arminda Marinhos Soares, na.scido a '20 de 
.iunh-i de 1908. no Disiri ln Federal, residente á 
rua Dr. Carmo Neto. 3, lifógrafo, solteiro, com 
domicílio eleitoral no distrito municipal'de Santo 
Antônio'. •(Qualificação reciuerida) . 

10.324. Severino Ignarâô de Lima, filho de Manoel Ignaeio 
de Limá. <v'de*Luiza França de Lima. nascido a 6 
do outubro de 1900. em Bezerros. Estado de 

•Pernambuco, residente á rua Rosa Saião, 15, ma
rítimo, solteiro, com domicílio eleitoral no dis- ' 
frito municipal de Santo Antônio. (Qualificação 
requerida) . ' • ' • 

10.325. João Vinhas Neno, filho de Gabriel Neno e de Ca-
- - semira Neno. nascido a 2 de novembrob de 1901. 

em Belém, Estado do Pará. residente á rua da 
Gamboa, 107, mãrí.tiimo, solteiro, com domicí
lio eleitoral no distrito municipal de Santo An
tônio. (Qualificação requerida.) 

10.326. Jo«é Guat»mozim Pinto, filho de Nelson Pinto e de 
Deoclep.iana Guafemozinl Pinto, nascido a 3 de 
•••"lembro ''e 1895. em) Cam ninas. Estado de São 
Paulo, residente á rua Sampaio Viana. 103. c. 2, 
iiivn-eii'-:a. e-i>,;<fio. .com. domicílio eleitoral no dis-

• " • í.rilo municipal de Glória. (Qualificação réque-
..; rida) . 

10.327. Anlónjri José Pereira. Bastos, filho de Antônio José 
• P»!>pira Bastos e de Alzira Eniohanin do« Santos 

Bastos, nascido a 15 do dezembro de. ' 1856,. no 
Distrito Federal, residente á rua Uruguai. 302. 
comerciante, viuvo, com domicílio' eleitoral no 
distrilo municipal de Glória. (Qualificação re-
cn.ierida) . 

10.328. Celso de Siqueira, filho de José Balbino de Siqueira 
e de Maria Helena Bastos de Siqueira, nascido a 
4 de julho de 1910, em São Paulo, residente á 
rua Faraní n . 57, estudante, solteiro, com domi
cílio eleitoral no distrito municipal de' Glória. 
(Qualificação requerida.) 

10.329. Orbilio Gomes de Souto, filho de José de Souto e de 
Constância Gomes do Espírito Santo, nascido a 
6 de outubro de 1900, em Campos, Estado do Rio 
de Janeiro, residente á rua Francisco Eugênio 
n. 315, c. 4, comércio, casado, com domicílio elei
toral no distrito municipal de Santo Antônio. 
(Qualificação requerida.) 

10.330. Eduardo Spazafumo, filho de Francisco' Spazafumo 
e de Franeisca Guilhermina de Souza, nascido a 
14'de julho de 1904, no Distrito Federal, residen
te á rua Rodrigues dos Santos, 43, comércio, sol
teiro, com domicílio eleitoral no distrito muni
cipal de Santo Antônio. (Qualificação requerida.) 

10.331. Luiz Sylvestre Velloso, filho de Fernando Alves 
Velloso e de Maria Sylvestre Velloso, nascido a 
20 de maio de 1909, em Niterói, Estado do Rio de 

• Janeiro, residente á rua .'Riachuelo n . 145, co
mércio, solteiro, com ' domicílio, eleitoral no dis
trito municipal de Santo Antônio. (Qualificação 
requerida.) 

10.332. José Pires da Silva Netto, filho de José Gonçalves 
Pires da Silva Júnior e de Mariettá Mello Pires, 
nascido a 27 de: junho de 1905, no Distrito Fe
deral, residente á Avenida 28 de Setembro n. 51, 
comércio, casado, com domicílio eleitoral no dis
trito municipal de Santo Antônio'. (Qualificação 
requerida.) 

10.333. Oscar da Motta Pestana, filho de Antenor Francis
co Pestana e de Leonor da Motta Bastos, nascido 
a,4 de outubro de 1912, no Distrito Federal, resi
dente á rua Conselheiro Galvãó n. , 200, comércio, 
solteiro, com domicílio eleitoral no distrito mu
nicipal de Santo Antônio. (Qualificação reque-• 
rida.) . . ' , ' 

10.334. Antônio de Carvalho, filho de Floréntiho de C a r 
valho e de Cornelia Silveira de Carvalho, nasci
do a 28 de abril de 1900, nó Rio de Janeiro, resi
dente á rua da Relação n'!' 35, pescador, casado, 
com domicílio eleitoral no distrito municipal de 
Santo Antônio. (Qualificação requerida.) 

10.335. Arthur Loureiro Fernandes, filho de João Narcizo 
Fernandes e de Maria Loureiro Fernandes, nas
cido a 17 de fevereiro de 1888, no Distrito Federal, 
residente no largo, da Carioca n. 5, 3o, advogado, 
viúvo, com domicílio eleitoral no' distrito muni
cipal de Glória. (Qualificação requerida.) 

10.336. Antônio Gomes de Carvalho, filho de João Gomes. 
de Carvalho e de Carlota Souza, de Carvalho, nas
cido a 11 de outubro, de 1890, 'em Murça, Portu
gal, residente á rua Licínio'Cardoso ri'.' 24, nego
ciante, casado, com domicílio eleitoral no distri
to municipal de Glória. (Qualificação requerida.) 

10.339. Etienne Blacheyre Júnior,, filho de Etienne B la 
cheyre e de Henriqueta Blacheyre, nascido a 29 
de novembro de 1898, em Curvelo, Estado de M i 
nas Gerais, residente á rua Almirante Aexandri-
no n. 976, comércio, casado, com domicílio elei
toral no distrito municipal de Glória'. (Qualifi
cação requerida.) . . . 

10.340. Paulo Soares da Fonseca,' filho de Antônio José dá 
Fonseca Sampaio e de Margarida da Fonseca Soa
res Sampaio, nascido a 23 de junho de 1906, no 
Distrito Federal, residente á rua D. Ana n." 21, 
comércio, casado,.com domicílio eleitoral rio dis
trito municipal de Santo Antônio.' (Qualificação 
requerida.) 

10.341. Manoel Paulo Gurjão, filho de Manoel Leonardo 
Gurjão e de Maria. Margarida Gurjão, nascido a 
23 de maio de 1901, em Curitiba, Estado do 'Pa-

, raná, residente á ' r u a ' I p o j u c a nJ.20, marítimo, 
solteiro, conwdomicílio eleitoral no distrito mu
nicipal de Santo Antônio. (Qualificação reque
rida.) 

10.342. José da Rocha Carneiros, filho.de José Luiz Gomes 
Cálheiros e de Amélia da Rocha-Calheiros, nas
cido a 31 de março de 1908, no Distrito Federal, 
residente á rua Major. Ávi la 'n . 131, comércio, 
casado, com domicílio eleitoral no distrito muni
cipal de Santo'Antônio. (Qualificação requerida.) 
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10.343. Henrique Cândido, filho de Luzia Cândida, nascido 
a 31 de março de 1904, no Distrito Federal, re
sidente á rua André Cavalcanti ri. 208, operário, 
solteiro, com domicílio eleitoral no distrito mu
nicipal de Santo Antônio. (Qualificação reque
rida ) 

10.344. Jandyra de Souza Costa, filha de Francisco Vieira 
da Costa e de Noemia de Souza Costa, nascida a 
31 de dezembro de 1908, no Distrito Federal, re
sidente á rua Conselheiro Zacarias n . 135, do
méstica, solteira, com domicílio eleitoral no dis
trito municipal de Ajuda. (Qualificação reque
rida. ) 

10.345. Odorio Pedreira Machado, filho de Fausto Pedreira 
Machado e de Leolina Pedreira Machado, nascido 
a 14 de janeiro de 1890, em Santo Amaro, Esta
do da Baía, residente á rua Antônio Rego n. 32, 
motorista, casado, com domicílio eleitoral ho dis
trito municipal de Ajuda. (Qualificação reque
rida.) 

10.346. Waldemar Santos, filho de Antônio Pinho dos San
tos e de Amélia da Costa. Santos, nascido a 10 de 
outubro de 1908, no Distrito Federal, residente 
á rua Alegre n. 42, comércio, casado, com domi
cílio eleitoral no distrito municipal de Ajuda. 

. (Qualificação'requerida.) 
10.347. Antônio Fonseca Requena, filho de Antônio Fonse

ca Lago e de Maria Fonseca Requena, nascido a 
21 de Dezembro de 1900, em Valença, Estado do 
Rio de Janeiro, residente á rua Aristides Lobo 
n . 173, soperário, casado, com domicílio eleitoral 
no distrito municipal de Ajuda. (Qualificação re-

. . querida.) 
10.348. Cid Padua. filho de Saint Clair Francioni de 

Padua e de Eugenia Cardoso de Menezes Padua, 
nascido a 11 de agosto de 1896, rio Distrito Fe
deral, residente á Avenida Henrique Valadares 
n . 19, sobrado, comércio, casado, com domicílio 
eleitoral no distrito municipal de Santo Antônio. 
(Qualificação requerida.) 

10.349. Clovis Oswaldo de Mello Mouzinho, filho de Manoel 
Lázaro Mouzinho e de Franeisca Mello Mouzinho.-
nascido a 5 de agosto de 1905. em Parnaíba, Estado* 
do Piauí, residente á rua Moura Brasil n . 36, 
comércio, casado, com domicílio eleitoral no dis
trito municipal de Glória. (Qualificação reque
rida.) 

10.350. Custodio Machado, filho de Bento Machado e de 
Violante Machado, nascido a 7 de julho de 1888, 
em Portugal, residente á rua Lavradio n . 19, ope
rário, solteira, com domicilio eleitoral no distrito 
municipal de Ajuda. (Qualificação requerida.) 

10.351. Vasco Ribeiro, filho de Antônio .Ribeiro e de Igna-
cia da Conceição, nascido a 7 de maio de 1888. 
em .Portugal,' residente á rua Harmonia n . 30, 
operário, casado, com domicílio eleitoral no dis
trito municipal, de Ajuda. (Qualificação reque
rida.) 

.10.352. Álvaro Corrêa dos Santos, filho, de Antônio Corrêa, 
dos Santos e de Virgínia Corrêa dos Santos, nas
cido a 11 de outubro de 1895, em Niterói, Estado ' 

• do Rio de Janeiro, residente á rua D . Romana 
n . 69, casa 2, operário, casado, com domicílio elei
toral no. distrito municipal de Glória. (Quali
ficação requerida.) 

10.353. Oswaldo Ferreira Bastos, filho de Benjamin Bastos 
e de Btelvina Ferreira Bastos, nascido a 5 de 
abril de 1900. no Distrito Federal, residente á 
rua Joaquim Silva n . 136. contador, casado, com 
domicílio eleitoral no distrito municipal de Gló
r ia . (Qualificação requerida.) 

10.354. Antônio Teixeira Coelho, filho de Eduardo Teixeira 
e de Philomena dos Anjos, nascido a 22 de julho 
de 1906, no Distrito Federal, residente á rua 
Edmundo n . 121, casa 4, operário, casado, com 
domicílio eleitoral no distrito municipal de San
to Antônio. (Qualificação requerida.) 

10.337. Luiz Furtado de Mendonça, filho de Luiz Augusto 
Furtado, de Mendonça e de Anna Carneiro da Ro.-: 

, cha .Furtado de Mendonça, nascido a 24 de ja
neiro de 1892, no Distrito Federal, residente á rua 
Eduardo Guinle n . 23, oficial de marinha refor
mado, casado, com domicílio eleitoral no distrito 
municipal de Glória. (Qualificação requerida.) 

10.338. Luiz Marques Polianó, filho de José Marques Polia-
no e • de Angela César Marques, nascido a 21 de 
maio de 1903, em Rodeio, Estado do Rio de Ja
neiro, residente á rua Comendador Lâge n. 52, 
contador, casado, com domicílio eleitoral no dis-

• trito municipal de Glória. (Qualificação reque
rida .) 

10.355. Victalino Alves, filho de Joaquim Alves e ,de Maria 
» CaroTíná da Conceição, nascido a 26 de junho de 

1889. em Campos, Estado do Rio de Janeiro,-re
sidente á estrada do Quitungo n . 451, empregado 
público, casado, com domicílio eleitoral no dis
trito municipal de Santo Antônio. (Qualificação 
requerida.) 

10 356. Francisco Cardone. Ferreira, filho dc x\ntonio Fer
reira e de Nuncia Cardone Ferreira, nascido a l . 
de setembro de 1908, em Porto Alegre, Estado 
do R. G . do Sul, residente á rua do Catete nú-^ 
nlero 337-A, jornalista, solteiro, com domicilio 
eleitoral no distrito municipal de Ajuda. /(Quali
ficação requerida.) _ . 

10:357. Amadeu da Cruz'Silva, filho de Anmbal Lopes da 
Silva e de Maria da Cruz Silva, nascido a 15 de 
de janeiro de 1912. em Rio Branco, Estado de 
Minas Gerais, residente á rua das Marrecas n ú 
mero 38, comércio, solteiro, com domicílio elei- , 
toral no distrito municipal de Ajuda. (Quah- ' 
ficação requerida.) 

10.358. Ezequiel da Silva, filho de Perciliano Ignacio da 
Silva e de Angélica Magdalena,' nascido a 12 de 
abril de 1909, no Distrito Federal, residente á 
rua-Faro, 68, casa 12, empregado municipal, sol- > 

teiro, com domicílio eleitoral no distrito muni
cipal .de Santo Antônio. (Qualificação - reque
rida.) „ . . „ . . • 

10.359. José- Virginio dos Santos, filho de Jorvinio V i r g i -
nio dos Santos e de Maria Jgnacia da Soledade, 

• nascido a 1 de maio de 1907, em Paraíba do 
Norte, residente á rua dos Romeiros n . 30, co
mércio, solteiro, com domicílio eleitoral no dis
trito municipal.de Santo Antônio. (Qualificação 
requerida.) '. \ 

10.360. José Rosa Brigieiro, filho de José da Silva Lopes ' 
Brigieiro e de Maria da Graça Rosa Brigieiro, 
nascido a 31 de dezembro de 1903, no Distrito 
Federal, residente á ruaYpiranga n. 80, guarda-' 
livros, casado, com domicílio eleitoral no distri- >• 
to municipal de Santo Antônio. Qualificação re
querida'.) 

Honorio Fortes de Alcântara, filho de Esmeraldina 
Maria de Jesus, nascido a 24 de abril de 1889, no 
Distrito Federal, residente á rua General Cláu- • 
dio n. 295, operário, casado, com domicílio elei
toral no distrito municipai de Ajuda. (Qualifi-

• cação requerida.) 
Raymundo Domingos dos Santos, filho de Norber-

to Domingos dos Santos e de Guilhermina Maria 
da Conceição, nascido a 15 de novembro de 1903, 
no .Pará, residente á Estrada do Norte, operário,-
solteiro, com domicílio eleitoral no distrito mu
nicipal de Santo Antônio. (Qualificação reque
rida .) 

Raymundo Firmo Mendes Vieira, filho de Olegario 
' José Vieira ede Izaura Rosa Vieira, nascido a 1 

de junho de 1896, em Maranhão, residente a Es
trada' do Apic-ú n. 48, operário, casado, com do- -
micílio eleitoral nó distrito municipal de Santo 
Antônio. (Qualificação requerida.) 

Jayme de Oliveira Ramos, filho de Antônio de Ol i 
veira Ramos e de Ànna de Oliveira Ramos, nas
cido a 24 de junho de 1892, no Distrito Federal, 
residente á rua Ururaí , n . 30, funcionário pú
blico, casado, com domicílio eleitoral no distri- ' 
to municipal de Santo Antônio. (Qualificação 
requerida.) ' . • : 

10.365, Muriilo Fernandes da Silva, filho de Adalberto Fer
nandes da Silva e de' Clarinda Fernandes ' da • 

' Silva, nascido a Í3 de setembro de 1907, no Esta
do do Rio, residente á rua Itaqúatí n. 28, comér
cio, solteiro, com domicílio eleitoral, no distrito 
municipal de Santo Antônio. (Qualificação re
querida.) ' 

10.366. Luiz Miranda, filho de João Pereira de Miranda'e 
de Albina Motta-da -Conceição, nascido a 7 de 
março de 1895, no Distrito Federal, residente á 

10.361, 

10.362. 

10.363. 

10.-3G4. 
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10.385. 

10.386. 

rua Barão Guaratiba n. 4, barbeiro, solteiro, 10.380. 
com domicílio,eleitoral no distrito municipal de 
Glória. (Qualificação requerida.) ' . 

10.307. Justino Pereira da Silva, filho de Manoel Pereira 
da Silva e de Fausta Pereira da Silva, nascido ( 

• a 15 de agosto de 1897',. no Distrito Federal, r é - , 1 

sidonto á rua Torres Homem ,n. 110,-casa 4, jorna
lista, casado, com "domicílio eleitoral no distri- 10.381 
to municipal de Santo- Antônio. (Qualificação 
requerida.) • 

10.368. Armando de Araújo Barbosa filho dt.Antônio Bar-
;. bosa e de Geraldina 'de Araújo Barbosa, nascido 

a 5 de abril de 1902, em Minas Gerais, resi- ' 
.dente- á rua Uruguai n . 86-A, casa 4, comércio, 
casado, com domicílio eleitoral no distrito mu- 10.382. 
nieipal de Glória. (Qualificação requerida.) 

10.369 Manoel da Silva Linheira, filho de Joaquim da S i l 
va Linheira e de Julia Rita da Silveira, nascido 
•d 5 de maio de 1895, no Distrito Federal, resi
dente á rua Sílvio Romêro n : 25, comércio, ca
sado, com domicílio eleitoral no distrito munici- 10.383 
pai de Santo Antônio. (Qualificação requerida.) 

10.370. Annibal Augusto Teixeira, filho de Manoel Teixei
ra e de Thereza de Jesus Teixeira, nascido a 22 
de dezembro de 1908, no Distrito Federai, resi
dente â rua Carmo Neto, n . 189, comércio, sol
teiro, com domicílio eleitoral no distrito munici- 10.384. 
pai de Santo Antônio. (Qualificação requerida.) 

10.371. Ovidio Ernesto Zanni Ricci, filho de José Ricci e 
de Maria Zanini Ricci, nascido a 7 de maio de' 
1892, no Distrito Federal, residente á rua dos 
Cardoso n. 295, comércio, casado, com domicílio 
eleitoral no distrito municipal dc Ajuda. (Qua-

; lificação requerida.) 
10.372. Joaquim dos Santos Jorge, filho de Aurélio Antô

nio Jorge e de Carolina Rosa Jorge, nascido a 
27 de junho de 1896, no Distrito Federal, resi->-
dente ã rua 18 de Outubro n." 69, operário, ca-

• sado, com domicílio eleitoral no distrito muni
cipal de Santo Antônio. (Qualificação reque
rida.) 

10.373. Dulcemar Moreira, filho de Arthur de Medeiros 
Moreira c de Maria dos Santos, nascido a 3 dü 
março de 1910, no Distrito Federal, residente á 
rua das Missões n . 134, comércio, casado, com 
domicílio eleitoral no distrito municipal de San--
to Antônio. (Qualificação requerida.) 

'10.374. Jorge Manes, filho de Francisco Manes e de Adela-
cia Manzo, nascido a 1 de janeiro cie 1909, no 
Distrito Federal, residente á rua Monsenhor 
Amorim n. 96, asa 2, comércio, solteiro, eom do
micílio eleitoral no distrito municipal de San-
lo Antônio. (Qualificação requerida.) 

10.375. Hugo Luiz dos Santos, filho de Antônio Luiz dos 
Santos e de Anna Cândida Victorina, nascido a 
14 do outubro de 1889, em Cabo Frio, Estado do 
Rio, residente á rua Carlos Seidi n . 349, casa 3, 
comércio, casado,, com domicílio eleitoral no dis
trito municipal de Santo Antônio. (Qualificação 
requerida.) * 

.10..376. Benedicto José .Rolim, filho de Paulino Rolim e de 
Luiza Gomes Rolim, nascido a 20 de março dc 
1894, em Campos, Estado do Rio, residente á rua 
Cristina, Penha, empregado público, solteiro, com 

: domicílio eleitoral no distrito municipal de Aju
da. (Qualificação requerida.) 

10.377. João do Mattos, filho de Joaquim dè Mattos e de 
ísayra Martins Mattos, nascido a 21 de dezembro 
de 1902, no Distrito Federal, residente á riia Cir
cular n . 353, P. Caju, pescador, -solteiro, com 
domicílio eleitoral no distrito municipal de San
to Antônio. (Qualificação requerida.) 

.10.378. Laudio Leivas,.filho de Ortencia Alves Leiras, nas
cido a 2 de maio de 1911, rio Distrito Federal, 
residente á rüa Maracá n. 73, comércio, solteiro,, 
com. domicílio eleitoral no distrito mlunicipal de 
Glória. (Qualificação requerida.) 

1.Õ.379. Dilson Lessa Alves Câmara, filho de Tristão Alves 
Câmara e de Emilia Lessa Alves, nascido a 26 de 
outubro de 1907,, em Barra Mansa, Estado do 10.393. 
Rio, residente á rua 9 de Fevereiro n . 30, en
genheiro; solteiro, com domicílio eleitoral no dis

t i n t o municipal de Glória. (Qualificação reque
rida.) . 

10.388. 

10.389. 

10.390. 

10.391. 

10.392 

Joaquim Vallim Filho, filho de Joaquim Rodrigues 
Vallim e de Adozinda Alves Vall im,. nascido a 
27 de fevereiro de 1907, em Campinas, Estado 
de São Paulo, residente á. rua Dr . Viveiros de 
Castro n. 38, comércio, solteiro, com domicílio 
eleitoral no distrito municipal de Glória. (Qua
lificação requerida.) 

Aristophanes dos Santos, filho de Anton-io Bernar-
dino dos Santos Netto e de Chenibina Moreira dos 
Santos, nascido a 12 de janeiro de 1912. em João 
Pessoa. Paraíba, residente á rua Teixeira Júnior 
n . 136, estudante, solteiro, com doficílio eleito
ral rio distrito' municipal de Santo Antônio. (Qua
lificação requerida ) 

Joaquim Coelho Marques, filho de José Marques da 
Silva e de Anna Coelho Marques, nascido a 12 de 
junho de 1903, no Distrito Federal, residente á 
rua Barão de Itapagipe, n . 254. casa 5, comér
cio, casado, com domicílio eleitoral no distrito 
municipal de Ajuda. (Qualificação requerida.) 

Francisco Cavotti, filhp de Domingos Cavotti e de 
• Serafina Baffa, nascido a 18 de dezembro de 

1905, no Distrito Federal, residente a rua Antu
nes Maciel n . 128, casa 1, comércio, solteiro, com 
domicílio eleitorai no distrito municipal de Gló
r ia . (Qualificação requerida.) , 

Floriano Peixoto Pinheiro, filho de Augusto Le
mos do Patrocínio, e de Albertina de Menezes 
Pinheiro, nascido a 25 de maio de 1895, no Dis
trito Federal, residente á rua Silva Mourão nú
mero 2, comércio, casado, com domicílio eleito
ral no distrito municipal de Glória. (Qualifica
ção requerida.) 

Philoxenes Pedreira, filho de Frederico da Silva 
Pedreira o de Victalina da Silva Pedreira, nas
cido a iS de setembro de 1884, no Ceará,.residente 
á rua Aquidaban n . 16, comércio, casado, com 
domicílio eleitoral no distrito municipal de San
to Antônio. (Qualificação requerida.) 

Luiz de Almeida Pinto, filho de Joaquim de Almei
da Pinto e de Maria Luiza Guimarães Pinto, nas-
,cido a 19 de agosto de 1885, em Belém, Estado do 
Pará, residente á rua Almirante Gomes Pereira 
n. 79, comércio, desquitado, com domicílio elei
toral no distrito municipal de Glória. (Quali
ficação requerida.) k 

João Bezerra de Mello, filho de José Bezerra de Mel
lo e de Emilia Marques de Mello, nascido a 22 
de fevereiro de 1903, em Recife,. Estado de Per
nambuco, residente á rua do Livraniento n . 139, 
operário, solteiro, com domicílio eleitoral no dis
trito municipal de Santo Antônio. (Qualificação 
requerida.) 

Jayme Rodrigues de Almeida fiilio de Alfredo Ro
drigues de Almeida e de Arminda Lopes de A l 
meida, nascido a 1 de dezembro de 1896, no Dis
trito Federal, residente á rua Conde de Bonfin, 
ri. 1.249, guarda-livros, casado, com domicílio 
eleitoralno distrito municipal de Glória. (Qua
lificação requerida.) 

Acacio José das Chagas, filho de Pedro José das 
Chagas e de Rozalina Valeriana do Nascimento, 
nascido a 30 de novembro de 1906, em S. João 
de Itaboraí, Estado do Rio, residente á rua Fran
cisco Meyer 'n. .70, comércio, casado, .com domi
cílio eleitoral no distrito municipal de Santo A n 
tônio. (Qualificação requerida.) 

Gil Garaça Filho, filho de Gil, Garaça Botelho e de 
Maria Olympio Garaça, nascido a 28 de julho 
de 1900, em Petrópolis, Estado do Rio, residente 
á rua da Lapa n. 80, operário, desquitado, com 
domicílio eleitoral no distrito municipal de.San-

'to Antônio.- (Qualificação requerida.) 
Amelio de Azevedo Marques, filho de Joaquim. José 

Marques e de Thereza Maria da Conceição, nas
cido a 20 de novembro de 1871, no Distrito Fe
deral, residente á rua Itália de Incau, n . 83, re
formado da Armada, casado, com domicílio elei
toral no distrito municipal de Santo Antônio. 
(Qualificação requerida.) 

Luiz Henrique de Souza Lobo,.filho de José Theodoro 
de Souza Lobo e de Rita Alves da Graça Lobo, nas
cido a 23 de janeiro de 1881, em Porto Alegre, 

• • Estado do Rio G. do Sul,'residente á rua Sena
dor Dantas n . 22, -médico, casado, 'com' domicí-
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lio eleitoral no distrito municipal de Glória. 
(Qualificação requerida.) 

10.394. Joaquim Pereira Correia de AssumpçSo, filho de 
Manoel Joaquim Pereira e de Anna Correia de 
Assumpçâo, nascido a 2 de abril de-1881, em Por
tugal, residente á rua Major Conrado n . 61, em
pregado público, casado, com domicílio eelitoral 
no distrito municipal dc Santo Antônio. (Qua
lificação requerida.) 1 

10.395. João Esposito, filho de Raphael Esposito e de Ma
ria Bemcastro Esposito, nascido a 22 de junho de 
1891, em Paraíba do Sul, Estado do Rio, residente 
,á rua Nova S ionn . '13 , operário, casado, com do
micílio eleitoral no distrito municipal de Ajuda. 
(Qualificação requerida.) 

10.396. Chrispim- de' Souza, filho de Francisco Goifçalvos 
Souza e de Adelaide de Souza, nascido a 29 de 
julho de 1906, no Distrito Federal, residente á 
rua Leopoldo n. 72, operário, solteiro, com domi
cílio eleitoral no distrito municipal de Ajuda. 
(Qualificação requerida.) 

19.397: José Pedro Borges, filho dé Arthur Pedro Borges e 
,, . •• , de Emilia Pinheiro Borges, nascido a 6 de. julho 

de 1903, no Distrito Federal, residente á rua do 
Riachuelo n . 31, comércio, casado, com domicílio 
eleitoral no' distrito municipal de Santo Antô
nio. (Qualificação requerida.) 

10.398. Henrique Ferreira de Moraes, filho de Vicente Fer-
* • reira de Moraes o de Amélia Ferreira de Moraes. 

. • nascido a 3 de outubro de 1888, no Estado do Rio, 
residente á rua Paisandú n.. 189, advogado, sol-

i teiro, com domicílio eleitoral no distrito muni
cipal de Glória. (Qualificação requerida.) ' 

10'. 399. Antônio Marinho de Araújo, filho de Joanna da 
Conceição, nascido a 18 dè abril de 1905, em San
ta Maria Madalena,'Estado do Rio, residente á 
rua Campos da Paz n. 126, pedreiro, solteiro,, 
com domicílio eleitoral ho distrito municipal de 
Glória. (Qualificação requerida.) 

10.400. Carlos de Ipanema Moreira Filho, filho de Carlos 
de Ipanema Moreira e de Apollina Araújo de Ipa-

. nema Moreira, nascido a 12 de abril de 1906, no 
Distrito Federal, residente á rua Toneleiros nú-

. mero 32, apt: 10, contador, casado, com domi
cilio eleitoral no distrito municipau de Glória. 
(Qualificação requerida:) 

Elias Bassoul, filho de Nagib Bassoul, e de Faridé 
, Bassoul, nascido a 5 de dezembro de 1909, no 

Distrito Federal, residente á rua Correia Dutra 
n . 39,.sobrado, indústria, solteiro, com domicílio 
eleitoral no distrito municipal de Glória. (Qua
lificação requerida.) 

Jayme de Almeida Martins, filho de José de A l 
meida Martins e de Adalgisa Coelho Martins, nas-

. cido a 20,de junho de 1911, no Distinto Federal, 
residente á rua Edmundo n. 72, empregado no 
comércio, solteiro, com domicílio eleitoral no dis
trito municipal cie Ajuda. (Qualificação reque-

, .rida.) 
10.403. . Juvenal Oliveira, filho de Deocleciano Possolo de 

Oliveira e de Maria Benvinda de Oliveira, nas
cido a 13 de abril de 1906, no Distrito Federal, 

.residente á rua Torres Homem n, 248-A, comér-
. , cio,, solteiro, com domicílio eleitoral no distrito 

municipal de Santo Antônio. (Qualificação re-
• _ .querida.) 

14.404. Vicente Vernieri, filho.de Donato Vernieri e de The
reza Imbelloni Vernieri, nascido a 31 de maio de 
1898, no Estado do Rio de Janeiro, residente á 
A v . Henrique Valadares n . 35,'comércio, viuvo. 

10.405. Amadeu Abecassis, filho de Fortunato Abecassis e 
, . , dé ..Maria da Conceição Abecassis, nascido a 20- de 

junho de 1898, no-Amazonas, residente á rua 
Emílio de Menezes n. 85,-comércio, viuvo, com 

. . domicílio- eleitoral no distrito municipal de San
to Antônio. (Qualificação requerida.) 

10.406. Domingos Maria Monteiro, filho de José Maria Mon
teiro e de Anastácia, de Braga, nascido a 28 de 
setembro de 1892, em Moreira, Estado do Ama-

• • zonas, residente á ladeira do Senado n. .48, co
mércio, casado, com domicílio eleitoral no dis
trito municipal de Ajuda.' (Qualificação reque-

, , . • rida.) 
10.407. Alexande Bellucci, filho de José Bellucci, e de Maria 

, Isabel Fotare, nascido a 19 de setembro de 1902, 
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10.408. 
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10.410. 

10.411. 

10.412. 

10.413. 

10.414-

10.415. 

10.416. 

10.417. 

10.418. 

10.419, 

10.420. 

no Distrito Federal, residente á rua Catumbí nú
mero 103, casa 7, operário, casado, com domicílio 
eleitoral no distrito municipal de Santo Antônio. 
(Qaluificação requerida.) 

Humberto Albengo, filho de Antônio Albengo e dé 
Amélia Albengo, nascido a 19 de setembro de 
1905; no Distrito Federal, residente á rua Barão 
de.S. Felix n. 169, I o , comércio, casado, com do
micílio eleitoral no distrito municipal de Santo 
Antônio. (Qualificação requerida.) 

Simplicio Bispo de Oliveira, filho de Manoel Alves 
de Oliveira, o dc Joanna da Cruz Oliveira, nas
cido a 2 de março de 1897, na Baía, residente á 
rua Estácio de Sá n . 29, operário, solteiro,, com 
domicílio eleitoral no distrito municipal de San
to Antônio. (Qualificação requerida.) 

Felix José Ferreira Tinoco, filho de Felix José Fran
cisco Tinoco e de Maria Luiza Alves, nascido a 
10 de maio de 1884, em Campos, Estado do Rio 
de Janeiro, residente á rua José Machado n. 75, 
operário, viuvo, com domicílio -ciei(oral' no dis
trito municipal de Santo Antônio'. (Qualifica
ção requerida.) . 

Severiano Campos, filho de Maria Margarida, nas
cido a 8 de novembro de 1905, em Penedo, Esta
do de Alagoas, residente á Estrada do Norte n ú r 

mero 9. operário, casado, com domicílio •eleito
ral no distrito municipal de Santo Antônio. (Qua
lificação requerida.) 

Maria de Lourdes dos Santos Sobral, filho de José 
Leandro dos Santos e de Eugenia dos Santos So-, 

• bral, nascido a 2 de março de 1913, no Distrito 
Federal, desidente á, rua Nabuco de Freitas, n. 1, 
comércio, solteiro, com domicílio eleitoral no 
distrito municipal de Glória. (Qualificação re
querida.) 

Alice Rodrigues Pires, filho de José Rodrigues P i 
res e de Maria da Costa Pires, nascido a 31 de 
janeiro de 1913, em Carangola, Estado de Minas 
Gerais, residente á rua Nabuco de Freitas, n. 1, 
doméstica, solteira, com domicílio eleitoral no 
distrito municipal de Clória. (Qualificação re
querida.) 

Celso Clemente Araújo, filho de Clemente de Araú
jo e de Maria Clemente da Araújo, nascida a 23 
de dezembro de 1910, no Estado do Ceará, resi
dente á avenida Mem de Sá n . 236, comércio, 
solteiro, com domicílio eleitoral no distrito mu
nicipal, de Santo Antônio. (Qualificação reque--
rida.) . . . . > 

Manoel José Rodrigues, filho de José Antônio Ro-, 
drigues e de Anna Maria da Silva Rodrigues, nas
cido a 3 de junho de 1888, em Braga, Portugal, 
residente á, rua, Aristides Lobo n . 220-A, comér
cio, casado, com domicílio eleitoral no distrito 
municipal de Glória. (Qualificação requerida.) 

Guaracy Gomes de Castro Mourilhe, filho de Antô
nio Gomes de Castro Mourilhe e de Amélia Jus
tou Mourilhe, nascido a 2 de outubro de 1910, 
em Barbacena, Estado de Minas Gerais, residen
te á rua S. Januário n. 240, comércio, solteiro, 
com domicílio eleitoral no distrito municipalde 
Ajuda. (Qualificação requerida.) 

Athanagildo da Fonseca Araújo, filho de Arthur 
da Fonseca Araújo e de Clotilde Camisão de 
Araújo, nascido a 24 de dezembro de 1914, no 
Distrito Federal, residente á rua das Laranjeiras 
n . 356, comércio, solteiro, com domicílio eleito
ral no distrito municipal ,de Ajuda. (Qualifica- -
ção requerida.) 

Oswaldo Tavares da Costa, filho de Antônio Oscar 
Tavares da Costa e de Elizabeth Pinho Tavares 
da Costa, nascido a 13 de abril de 1898, no Dis
trito Federal, residente á rua Laranjeiras n. 356, 
comércio, solteiro, com domicílio eleitoral no 
distrito municipal de Glória. (Qualificação re
querida.) 

João Neves Pereira, filho, de Antônio Pereira Jú
nior e de Virgínia Amélia Soeira, nascido a 5 
de agosto de 1894, no Distrito Federal', residente 
á rua do Livramento n. 61, comércio, solteiro, 
com domicílio eleitoral no distrito municipal de. 
Santo Antônio. (Qualificação requerida.) 

Antônio Henrique dos Santos, filho de Agatâo Hen
rique dos Santos e de Elvira Ferrão da Piedade, -
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nascido'a 16: de maio de 1897, no Distrito Fe
deral, residente á avenida Suburbana n . 1.101, 
comércio, viuvo, com domicílio eleitoral, no dis-

. trito municipal de Glória. (Qualificação reque-
• • rida.) 

10.387. Francisco Aníbal da Silva, filho de Anibal Domin-
. gos da Silva e de Rita Maria da Conceição, nas

cido a 21 de julho de 1905, em Valcnça, Estado 
do- Rio de Janeiro, residente á rua Flora n. 291, 
operário, casado, com domicílio eleitoral no dis
trito municipal de Santo Antônio. (Qualificação 

, , requerida.) . 
Qutrossim, faço ciente aos interessados que os títulos 

são entregues aos próprios eleitores ou a quem apresente a 
senha recibo correspondente ao pedido de inscrição, trazen-
do_ no verso a assinatura do eleitor. 

Dado e passado, nesta Capital, em 6 de junho de 193-4.. 
Eu, escrivão, o escrevi e assino. 

TERCEIRA Z O N A E L E I T O R A L 

(Distritos municipais dc Copacabana, Gávea e Lagoa) 

Juiz — Dr. José Duarte Gonçalves da ROCÍIH 

De 
cunscri 
mento 
corrent 
títulos. 

7.227. 

7.228. 

7.229. 

7.230. 

7.231. 

7.232. 

7.233. 

7.234. 

7.235. 

ordem do Dr . Juiz Eleitoral da 3 a zona, da I a cir-
ção do Distrito Federal, faço público, para conheci
dos interessados, que, por despachos de 1. 4 e 8 do 
e mês, foram mandados expedir pelo M . M . juiz os 
de eleitor dos seguintes cidadãos: 

Inscrição 7.668. 'Jeronymo Emiliano Gomes, f i -
• lho "de Marcilio Antônio Gomes e de Aguida.Fran-
• ca Gomes, nascido a 23 de julho de 1897, em 

Campos,'Estado do Rio, residente á Estrada da 
Gávea n. -333, casado, com domicílio eleitoral do. 
distrito municipal de Copacabana. .. 

Inscrição 5.479. Antônio de Oliveira, filho de 
Antônio de Oliveira e de Angela Maria de Olivei
ra, nascido a 23 dé outubro de 1891, no Distrito 
Federal, residente á rua Corcovado n . 8, casado, 

• com domicílio eleitoral ..no distrito municipal de 
Gávea. 

Inscrição 7.679. Antenor Augusto da Silva, filho de 
Januário José da Silva e de Amélia Augusto da S i l 
va, nascido a 26 de novembro de 1899, no Distrito 

•Federal, residente á Travessa Malafaia n . 13, ca-
• sado, com domicílio eleitoral no distrito munici

pal de Gávea. 
•Inscrição 7.686. Gaspar. Marques Leite,, filho de 

Gaspar Marques Leite e.de Amélia Maria de Bar-
• ros Leite, nascido a 29 de março de 1886, em N i 
terói, Estado do Rio de Janeiro, residente á rua 
Raul Pompéia n . 23, casado, com domicílio elei
toral no distrito municipal de Copacabana. 

Inscrição 7.687.' "Valdemar de Souza, filho de 
Fernando José de Souza e de Maria Bernardina 
Guerra de Souza, .nascido a 27 de novembro de 
1892, em Itajaí, Estado de Santa Catarina, resi
dente á rua Copacabana n . 664, I o andar, ca
sado, com' domicílio eleitoral no distrito munici
pal de Copacabana. 

Inscrição 7.688. Alfredo Dias de Mello, filho 
de Antônio Bento Dias de Mello e de Anna de Sou
za Lages Dias de Mello, nascido a 13 de dezembro 
de 1873, em Belém, Estado do Pará, residente á 
rua do Catete n . 254, Hotel América, casado, com 
domicílio eleitoral no distrito municipal de Co
pacabana. 

Inscrição 7.689. João Norberto Gomes, filho de 
Marcilio Antônio Gomes e de Aguida Franeisca Go-

• mes, nascido a 12 de julho de 1895, em Campos, 
Estado do Rio de Janeiro, residente á rua Mar
quês de S. Vicente n. 438, casado, com domicílio 
eleitoral no distrito municipal de Copacabana. 

Inscrição 7.690. Decio Germano Pereira, filho 
de André de Faria Pereira e de Maria de Proença 
Germano Pereira, nascido a 2 de abril de 1912, 
em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, resi
dente á rua Lopes Quintas n. 154, solteiro, com do
micílio eleitoral no distrito municipal de Lagoa. 

Inscrição 7.691. Agnes Hastings Barbosa de Ol i 
veira, filho de Carlos Alonso Hastings e de 
Rita de Castro Hastings, nascido a 8 de junho de 
1891, no Distrito Federal, residente á rua Voluntá

rios da Pátria n. 455, casado, com domicílio elei
toral no distrito municipal de Lagoa. 

7.236. Inscrição 7.694.. Mario Regai, filho de Álvaro 
Ferreira Regai e de sGarolina Augusta Regai, nas
cido a-6 de setembro de 1891, no Distrito Federal, 
residente á rua Barata Ribeiro-n. 572. Apart. 7, 
casado, com domicílio eleitoral no distrito munici
pal de Copacabana. 

7.237. Inscrição 7.695. Francisco Sá Antuue-;, filho de 
Carlos AllíerIo Rezende Antunes e de-Cuntidia Sn 
Antunes, nascido a-16 de março de 1890, em Bagé, 

, Estado do Rio Grande do Sul, residente á rua São 
! 'Clemente n. 279-A, casado, com domicílio eleito

ral no distrito municipal de Lagoa. 
7.239. • 'inscrição 7.697. Lourival Costa, filho de José 

Leopoldo. Costa e de Poluxena Gomes da Costa, 
.nascido a 1 de ;outubro-de 1911, no Distrito Fe
deral, residente á rua Pacheco Leão n . 80, casa 
5, solteiro, com domicílio eleitoral no distrito mu
nicipal de Gávea. 

7.240. Inscrição 7.698. José . de Azeredo Coutinho, f i 
lho de Manoel. Azeredo -Coutinho e de Leonarda 
Oliveira Coutinho, nascido a 2 de outubro de 1905. 
no Distrito Federal, residente á rua Pacheco Leão 
n. 38, casa 16, solteiro, com domicílio eleitoral no 
distíito municipal (de Gávea. 

7.241. Inscrição 7.699. José da Silva Serralheiro, f i 
lho de Manoel da Silva Serralheiro e de Carmina 
Braz Pereira, nascido a 12 de junho de 1899, por
tuguês naturalizado, residente á rua das Palmei
ras n. 66, casado, com domicílio eleitoral no dis-
tiito municipal de Capocabana. 

7.242. Inscrição 7.701. Alberto Hermann Welge, filho de 
Karl Martin .Welge e de Jovita d'Avila, nas
cido a 21 de junho de 1898, no Distrito Federal, 
residente'á Praia de Icaraí n . 499, Estado do Rio 
solteiro, com domicílio eleitoral no distrito muni
ciai de Copacabana. 

7.243. Inscrição.7,.202. Raphael José Valvcrde, filho de 
Manoel. Martins de Lima Valverde e de Agr i -
pina de Lima Valverde, nascido a 20 de março d.í 
1893, em S. Salvador, Estado da Baía, residente á 
rua Prudente de Morais n . 99, casado, com domi
cílio eleitoral no distrito municipal de Copacabana, 

7.244. Inscrição 7.657, Francisco de Paula Lameu F i -
. lho, filho de Francisco de Paula Lameu e de Ma

ria de Paula Lameu, nascido a 2 de junho de 1893, 
em Palmirá? Estado de Minas Gerais, residente á 
rua Caminhoá n. 13, casado", com domicílio eleito-

. ral no distrito municipal de Gávea. 
7.245. Inscrição 7.659. Francisco Ra.mos.de Oliveira, 

filho de Fetismino Ramos de Oliveira e de Rosa 
Felizarda Vieira, nascido a 18 de março de 1897. 
em Iguassú, Estado do Rio de Janeiro, residente á 
rua Goiaz n. 77, solteiro, com domicílio eleitoral 
no distrito municipal de Copacabana. 

7.246. Inscrição 7.661. Antônio Pinto, dos Santos, f i 
lho d.e Joaquim, dos.Santos c de Maria da Concei
ção, nascido a 23 de maio de 1884, em Regôa, Por-
uigal, residente á rua Barão da Torre u. 17, casa 
16, casado, com domicílio eleitoral no distrito mu
nicipal de Copacabana. 

7.24.7. Inscrição 7.662. Antônio Gonçalves Albernaz, 
Filho, filho de Antônio Gonçalves Albernaz e de 
Maria Rosa de Oliveira Albernaz, nascido a 2 de 
fevereiro de 1902, no Distrito Federal, residente é 
rua D . Mariana, n . 225, solteiro, com domicílio 
eleitoral no distrito municipal de Lagoa. 

7.248. Inscrição 7.663. João Lopes Ribeiro, filho de José 
Ribeiro do Nascimento e dé Anna Carmosina Lo
pes, nascido a 18 de outubro de 1879, em Rio Novo. 
Estado de Minas Gerais, residente á rua Bel -
fort Roxo n. 80, casado, com domicílio eleitoral 
no distrito municipal de Copacabana. 

7.249. Inscrição 7.665. Ricardo Rochfort, filho de Ber-
tran. Rochfort e de Mathilde Rochfort, nascido a 4 
de abril de, 1883, no Distrito Federal, residente á-
rua Voluntários da Pátria n . 103, casado, com do
micílio eleitoral no distrito municipal de Gávea. 

7.250. Inscrição 7.666. Manoel Brazão Júnior, filho de 
Manoel Brazão e de Paulina Brazão, nascido a 19 
de março de 1899, em Magé. Estado do Rio de Ja
neiro, residente á travessa Malafaia n . 13,* casado., 
com domicílio eleitoral no.distrito municipal de 
Gávea. . . . 
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7.251. Inscrição .7.667. Carlos Osborne da Costa, filho 
de Manoel Gyriaco da Costa e de Golombina Gar-
nascioli da Costa, nascido a 24 de janeiro de 1899, 
em Curitiba, Estado dò.Paraná, residente á rua 
Copacabana 1.052, casado, com domicílio eleitoral 
no distrito municipal de. 

7.252. Inscrição 7.669, Manoel Ferreira de Moraes, 
filho de José Ferreira de Moraes e de Alquelina 
Cordeiro cie Moraes, nascido a 26 de março do 1877, 
em Campina Grande, Estado da Paraíba, residente 
á rua Pinheiro Guimarães n. 23, viuco a com do
micílio eleitoral no distrito municipal de Lagoa. 

7.253. Inscrição 7.675. Jacy Tolentino de Souza, filha 
de Raul Tolentino de Souza e de Dalila do Nasci
mento Souza, nascido a 11 de maio de 1895, em 

•Florianópolis, Estado de Santa Catarina, residente 
á rua Visconde de Pirajá. n . 441, casado, com do
micílio eleitoral no distrito municipal de Copa
cabana. 

7.254. Inscrição 7.677. Sérgio Machado, filho de José Ma
chado e de Ladislava Machado, nascido a 9 de se
tembro de 1909, em Petrópolis. Estado do Rio de 
Janeiro, residente á rua Capitão Sampaio n. 47, 
solteiro,- com domicílio eleitoral no distrito .muni
cipal de Gávea. 

7.255. Inscrição 7.678. José Dias dc Frias, filho de Manoel 
Dias de Frias e de Maria de'Frias, nascido a 7 dc 
de janeiro de 1909, no Distrito Federal, residente 

-á rua Lopes Quintas n. 41, casado, com domicílio 
eleitoral no distrito municipal de Gávea. 

7.256. Inscrição 7.681. José Augusto da Costa, filho de 
Ignacio Ribeiro da Costa, e de Leonidia Netto da 
Costa, nascido a 2 de junho de 1892, em Itapagi-
pe, Estado da Bala, residente á rua Nilo Peçanha 
•n. 27, Niterói, viuvo, com domicílio eleitoral no 
distrito municipal de Gávea. 

7.257. Inscrição 7.682. Isidoro Campos Filho, filho de Isi
doro Campos e de Guiomar Ratto Ribeiro Campos, 
nascido a 5 de novembro de 1901, em Santos, Es
tado de S. Paulo, residente á avenida Atlântica 
n. 720, 7 o andar, casado, com domicílio eleitoral 
no distrito municipal de Copacabana. 

7.258. Inscrição 7.683. Ary Sérgio da Silva, filho de Antônio 
Sérgio da Silva Júnior e de Ada Vieira da Silva, 
nascido a 27 de agosto de 1910, no Distrito Fe
deral, residente á rua Sá Ferreira n. 131, solteiro, 
com domicílio eleitoral no distrito municipal de 
Copacabana. 

7.259. Inscrição 7.684. Antônio Sérgio da Silva, filho de A n 
tônio Sérgio da Silva Júnior e de Ada Vieira da 
Silva,'nascido a 11 de março de 1912, no Distr i
to Federal, residente á rua Sá Ferreira n. 131, 
solteiro, com domicílio eleitoral no distrito muni
cipal de Copacabana. 

7.260. Inscrição 7.685. Antenor da Fonseca Rangel Filho, 
filho de Antenor da Fonseca Rangel e de Clelia An-
tonietta de Britto Rangel, nascido a .28 de agosto 
de 1904, em Niterói, Estado do Rio de Janeiro, re
sidente á rua Senador Vergueiro n . 124, casado, 
com domicílio eleitoral no distrito municipal de 
Lagoa. 

, Outrossim, faço ciente aos interessados que os títulos sã-j 
entregues aos próprios eleitores ou a quem apresente a se-
nha-recibo correspondente ao pedido de inscrição, trazendo 
no verso a assinatura do eleitor. Dado e passado, nesta Ca-
pietal, em 15 de junho de 1934. Eu, escrivão, o escrevi e as
sino. — Carlos Waldemar de Figueiredo, escrivão. 

Segunda Circnnscrição 

QUINTA ZONA ELEITORAL 

(Distritos municipais de Engenho Velho, Sãc Cristftvno * 
Tijuca) 

Juiz — Dr. João tseverjano Carneiro dn Cunha 

De ordem do Dr . Juiz Eleitoral da 5 a zona, da 2 a Cír-
cunscrição do Distrito Federal, faço público,. para conheci
mento dos interessados, que, por despacho de 13 do corrente 
mês, foram mandados expedir pelo MM. Juiz os títulos de 
eleitores dos seguintes cidadãos: 
8.835. Antônio Alves Netto, filho de Antônio Alves Netto e 

de Idalina dos Santos, nascido a 8 de outubro de 
1900, na Capital Federal, comércio, casado, com 

domicílio eleitoral no distrito municipal de São. 
Cristóvão. (Qualificação requerida.) 

8.836-. Renato de Oliveira Miranda, filho de Ângelo - de Ol i 
veira Miranda e de Adelaide Brito de Oliveira M i 
randa, nascido a 26 de março de 1897, no Distrito 
Federal, operário, solteiro, com domicílio eleitoral 
no distrito' municipal.de São Cristóvão. '(Qualifi
cação requerida.) 

8.837. Mario Cardoso da Costa, filho de Raphael Cardoso da 
Costa e de Maria do Patrocínio Almeida Costa, 
nascido a 8 de julho de 1901, no Distrito Federal, 
comércio, casado, com domicílio eleitoral no dis-

* trito municipal de São Cristóvão. (Qualificação 
requerida.) 

8.838. Octavio Augusto de Faria Souto, filho de Octavio" de 
Faria Souto e de Noemia Ritta de Faria Souto, 
nascido a 5 de fevereiro de 1911, em Nova F r i -
burgo, Estado do Rio de Janeiro, estudante, sol
teiro, com domicílio eleitoral no distrito muni
cipal de São Cristóvão. (Qualificação requerida.) 

8.839. Fernando Lúcio Seda, filho de Domingos Seda e de 
Maria Jorge, nascido a 11. de março de 1911, no 
Distrito Federal, comércio! solteiro, com domicí
lio eleitoral no distrito -municipal de São Cristó
vão, (Qualificação requerida.) 

8.840. Idazilio Figueiredo, filho de Jesuino de Souza Cam-
pello e de Orminda de Souza Campello, nascido 
a 17 de agosto de 1903, em Niterói, Estado do Rio 
de Janeiro, comércio, solteiro, com domicílio elew 
toral no distrito municipal de São Cristóvão. 
(Qualificação requerida.) 

8.841. Manoel Francisco Pinto, filho de Manoel Pinto e de 
- Maria Rosa Pinto, nascido a 26 de setembro de 

1908, no Estado do Pará, empregado público, ca
sado, com domicilio eleitoral no distrito munici
pal de São Cristóvão. (Qualificação requerida.) 

8.842. Christovão de Toledo Piza, filho de Ismario de Tole
do Piza e de Mariana de Toledo Piza, nascido a 
29 de novembro de 1910, no Distrito Federal, co
mércio, solteiro, com domicílio eleitoral 'no dis
trito municipal de Tijuca. "(Qualificação reque
rida.) 

8.843. Octavio Ferreira da Silva, filho de Octaviano José 
Ferreira da Silva e de Leopoldina Gomes Ferreira 
da Silva, nascido a 23 de abril de 1892, na Capi
tal Federal, comércio, solteiro, com domicílio elei
toral no distrito municipal de São Cristóvão. 
(Qualificação requerida.) > 

8.844. Antônio Alves Peralta, filho.de Luiz Villet Peralta e 
de Mathilde -de Castilho Alves, nascido a 13 de 
junho de 1902, em Paraíba do Sul, Estado do Rio 
de Janeiro, operário, casado, com domicílio elei
toral no distrito municipal de Engenho Velho.-
(Qualificação requerida.) 

8.845. Isaias Augusto Ozorio, filho de Luiz Maria e de Ma
na da Paixão, nascido a 8 de julho de 19pi, no 
Distrito Federal, operário, solteiro, com domicí
lio eleitoral no distrito municipal de São Cristó
vão. (Qualificação requerida.) 

8.846. José Carieilo, filho de João Gariello e de Jovíta Idal-
gina Balbi. nascido a 25 de maio de 1899, em São 
Vicente Ferraz, Estado de Minas Gerais, comér
cio, solteiro, com domicílio eleitoral no distTito 
municipal cie São Cristóvão. (Qualificação re
querida.) 

8.847. Victor Moreira da Silva, filho de Antônio Moreira da 
Silva Júnior c de Veraldina Moreira Sampaio, 
nascido a 18 de junho de 1899, no Distrito Fe
deral, comércio, solteiro, com domicílio elei tcal 
no distrito municipal de São Cristóvão. (Quali
ficação requerida.) 

8.848. Álvaro AugusLo da Silva, filho de Marcos Augusto da 
Silva e de' Alice Rosa do Amaral e Silva, nascido 
a 19 de janeiro de 1897, na Capital Federal co 
mércio, casado, com domicilio eleitoral no dis- ' 
trito municipal de' São Cristóvão. (Qualificação 
reque rida.) 

8.849. Antônio Pedro da Silva, filho de Antônio Pedro da 
Silva e de Etclvina Castorina da Silva, nascido a 
26 de setembro de 1871, em Alegrete, Estado do 
Rio Grande do Sul, funcionário público, viuvo/ 
com domicílio eleitoral no distrito municipal de 
Engenho Telho. "(Qualificação requerida.) 

8.-850. Accacio Guimarães,, filho de Christovão José Pinto 
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Guimarães e de Joaquina Antonieta de Mattos 
Guimarães, nascido a 34 de janeiro de 1876, em 
São Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro, proprie
tário, casado, com domicílio eleitoral no distrito 
municipal de Ti.iuca. (Qualificação requerida.) 

8.851. Orlando Pinto Bastos, filho de Álvaro Pinto Bastos 
e de Jacintha Pimentel Bastos, nascido a 5 de 
junho de 1911, em Itaipava, Estado do Rio de 
Janeiro, empregado público, solteiro, com domi
cílio eleitoral no distrito municipal de Engenho 
Velho. (Qualificação requerida.) 

8.852. José Pinto Bastos, filho de Álvaro Pinto Bastos e de 
Jacintha Pimentel Bastos, nascido à 4 de março 

. de 1910, em Itaipava, Estado" do Rio de Janeiro, 
comércio, solteiro, com domicílio eleitoral no dis
trito municipal de Engenho Velho. (Qualifica
ção requerida.) 

8.853. Simon Rosenbaum, filho de Chil Rosenbaum e de 
Anna Sara Rosenbaum, nascido a 26 de agosto 
de 1891, em Nowy-Dvór, Polônia, comércio, casa
do, com domicílio eleitoral no distrito municipal 
de Engenho Velho. (Qualificação requerida.) 

8.854. José Luiz Santiago Fontes, filho de Severiano Luiz 
Ferreira Fontes e de Albertina Santiago Fontes, 
nascido a 27 de fevereiro de Í901, no Distrito Fe
deral, comércio, casado, com domicílio eleitoral 
no distrito municipal de Engenho Velho. (Qua
lificação requerida.) . 

8.855. José de Abreu, filho de Ileodoro José de Abreu e de 
Genezia de Abreu, nascido a 28 de agosto de 
1905, na Capital Federal, comércio, solteiro, com 
domicílio eleitoral no distrito municipal de E n -

- . genho Velho. (Qualificação requerida.) 
8.850. Paulo Moreira Guimarães, filho de Joaquim Maria 

Guima r ães e de Julia, Maximino Serzedello Gui 
marães, nascido a 24 de agosto de 1909, na Capital 
Federal, comércio, solteiro, com domicílio elei
toral no distrito, municipal de São Cristóvão. 
(Qualificação requerida.) 

8.857. James Philip Mée, filho de George Francês Mée e de 
Clotilde Mée, nascido a 7 de fevereiro de 1902, no 
Distrito Federal, comércio, solteiro, com domicí
lio eleitoral no distrito municipal de Engenho 
Velho. (Qualificação requerida.) 

8.858. Manoel Lopes, filho de Henrique José Moreira e de 
Cândida Maria Cardoso, nascido a 6 de maio de 
1910, no Distrito Federal, comércio, solteiro, com 
domicílio eleitoral no distrito municipal de E n 
genho Velho. (Qualificação requerida.) 

8.859. Wilson Alves, filho de Joaquim Alves e de Maria 
Rita das Dores, nascido a 12 de abril de 1904, no 
Distrito Federal, comércio, solteiro, com domicí
lio eleitoral no distrito municipal de Engenho 
Velha. (Qualificação requerida.) 

8.860'. Frederico de-SanfAnna. filho de Cicilio de Sant'Atura 
e de Joanna Baptista da Conceição, nascido a 9 
de julho de 1910, em São Salvador, Estado da 
Baía, funcionário público, solteiro, com domicí
lio eleitoral no distrito municipal de Engenho 
Velho. (Qualificação requerida.) 

8.861. Leonardo da Fonseca Sartore, filho de Ângelo Cor-
nelio Sartore e de Julieta da Fonseca Sartore, 
nascido a 23 de junho de 1900, no Distrito Fede
ral, professor, solteiro, com domicílio eleitoral 

- no distrito municipal de São Ç Tistóvão. (Quali
ficação -requerida.) 

8.862. Luiz Malhias da Costa, filho de Wenccslau Soares 
da Conceição e de Rosa Maria da Conceição, nas
cido a 5 de fevereiro de 1893, no Estado da Pa
raíba do Norte, barbeiro, casado, com domicílio 
eleitoral no distrito municipal de São Cristóvão. 
(Qualificação requerida.) 

8.863. Odilon de Oliveira Torres, filho de Oldemar Oliveira 
Torres e Vle Joaquina da Costa Oliveira Torres, 
nascido a 27 de março de 1909, no Distrito Federal. • 

• operário, solteiro, com .domicílio eleitoral no dis
trito municipal dc Engenho Velho. (Qualificação 
requerida.) 

8.864. José Lopes, filho de Manoel Lopes e de Maria do Car-
"mo , nascido a 11 de março de 1874, em Portugal, 

empregado público, casado, com domicílio eleitoral 
no distrito ̂ municipal de São Cristóvão. (Qualifi
cação .requerida.) 

8.865. José Araújo Magalhães, filho de Bernardo de Maga

lhães e de Ana de Araújo, nascido a 13 de setem
bro de 1892, em Portugal, negociante, casado, com 
domicílio eleitoral no distrito municipal de São 
Chisfóvão. (Qualificação requerida.) 

8.866. Ncstor Antônio Barbosa, filho de Antônio Barbosa 
e de Aurelia Soares Pinto, nascido a 4 de outubro 
de 1909, na Capital Federal, ope r ário, solteiro, 
com domicílio eleitoral no distrito municipal de 

São Cristóvão. (Qualificação requerida.) 
8.867. Carlos dc Carvalho, filho de José Maria de Carvalho 

e de Maria Emil ia de Carvalho, nascido a 9 de 
setembro de 1902, na Capital Federal, 'comér
cio, solteiro, com domicílio eleitoral no distrito mu
nicipal de São C ristóvâo (Qualificação reque
rida.) 

8.808. Deodato Santos, filho de Inocencio Bahia dos Santos e 
do Alexandrina'Bahia dos Santos, nascido a 8 deno-
vembro de 1894, em Santo Antônio de Jesus, Es 
tado da Baía, otpeflário. casado, com domicílio 
•eleitoral no distinto municipal de Engenho Velho. 
(Qualificação requerida.) 

8.869. Philomena de Almeida Costa, filha de Uaphael Car
doso da. Costa e .de Maria do Patrocínio Almeida 
Costa, nascida a 12 de agosto de 1897, ,no Dis t r i 
to Federal, doméstica, sojlteira, com domicílio 
eleitoral no distrito municipal dc São Cristóvão 
(Qualificação requerida.) 

8.870. Gustavo Egydio de Mello, filho de Francisco Egydio 
de Mello o de Maria Carolina da Silva, nascido a 
10 dc dezembro de 1904, em S . B r a z de Suassuí, 
Estado.de Minas Gerais, operário, casado,"com 
domicílio eleitoral no distrito municipal de São 
Cristóvão. (Qualificação requerida.) • . '• 

8.871. Manoel de Oliveira, filho de Manoel Veríssimo de Ol i -
vieira e de Virgilia Maria de Oliveira, nascido a 
11 dc dezembro de 1910, no Estado do Rio, ope-

' rár io . solteiro, com domicílio eleitoral no. distrito 
municipal de São Cristóvão. ' (Qualificação re
querida.) 

8.872. Thomaz Moreira Branco, filho de Thomaz Moreira * 
Branco e de Ernestina Rodrigues Branco, nascido ^ 
a 22 de setembro de 1911, no Distrito Federal," 
comércio, solteiro, com domicílio eleitoral no dis-

, trito municipal de São Cristóvão. (Qualificação 
requerida.) . • 

8.873. Gabriel Cazaux, filho de Joseph Cazaux e de Euge- . 
nie Hannequinn. nascido a 26 de maio.de 1896, no 
Distrito Federal, comércio, casado, com domi
cílio eleitoral no distrito municipal de São.Cris
tóvão. (Qualificação requerida.) 

8.874. Pedro Pereira, de Souza, filho de Galeno Pereira de 
Souza e de Francelina da Costa e Silva, nascido ' 
a 29 do junho de 1890, em Araruanva, Estado do 
Rio do Janeiro, operário, casado, com domicílio 

• eleitoral no distrito municipal de São Cristóvão. ' 
(Qualificação .requerida.) 

8.875. José Florencio Pimenta de Mello, filho de José Flo-
rencio de Mello e de Maria Pimenta-de Mello, nas
cido a 7 de novembro de 1877, em Vassouras, Es
tado rio Rio de Janeiro, comércio, casado, com do
micílio eleitoral no distrito municipal de Tijuca. 
(Qualificação requerida.) 

8.876. Antônio Amarante rios Santos, filho de Manoel Sê -
vero dos Santos e de Maria., Guilhermina dos 
Santos, nascido a 15 de janeiro de 1905, em Pe
nedo. Estado de Alagoas, operário, solteiro, com 
domicílio eleitoral no distrito municipal de E n - , 
genho Velho. (Qualificação requerida.) 

8.877. Maria Augusta Dias, filha de Francisco Machado da 
Costa e do Amélia Augusta da Costa, nascida, a 
27 do janeiro dc 1893, no Distrito Federal, do-

. mestiça, casada, com; domicílio eleitoral no dis
trito municipal dc São Cristóvão. (Qualificação 
requerida.) ' ' 

8.878. Antônio Malaquias dos Santos, filho dc Manoel Pe
reira dos Santos c de Maria Luiza. da Soledade, 
nascido a-8 de fevereiro de 1897, em Bom .Con
selho, Estado de Pernambuco, comércio, solteiro, 
•com domicílio eleitoral no distrito municipal de 
São Cristóvão. (Qualificação requerida;) 

8.879. Máximo Cervinho, filho de Manoel-Cervinho. nascido 
a 18 de julho'de 1891, na Espanha, negociante, ca-
•sado, com domicilio eleitoral no distrito m u n i - : 

cinal dc São Cristóvão. (Qualificação requerida.) 
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8.880. Severino tia Cunha Freitas, filho de João da Cunha 
Freitas e de Maria da Cunha Freitas, nascido a 23 
de outubro de 1905, no Estado da Paraíba do Norte, 
chauffeur, casado, com domicílio eleitoral no 
distrito municipal dc São Cristóvão. (Qualifica
ção requerida.) 

8.881. Joaquim de Moura Coutinho, filho de Francisco do 
Moura Coutinho e dc Delaria Augusta de Queiroz 
Coutinho. nascido a 18 de abril de 1911, em Gua-
rutinguefá. Estado-de São Paulo, engenheiro, sol
teiro, com domicílio eleitoral no distrito minni-
cipar de São Cristóvão. (Qualificação requerida.) 

8.882. Joaquim Custodio, filho de Lucas Custodio e de Ma
ria de Jesus, nascido a 18 de outubro de 1905, 
em Portugal, comércio, casado, com domicílio 
eleitoral no distrito municipal de São Cristóvão. 
(Qualificação requerida.) 

8.883. Armando Flores, filho de Eduardo Ferreira. Flores c 
dc Eliza França e Leite Flores, nascido a 22 de 
dezembro de 1910, no Distrito Federal, estudante, 
solteiro, com domicílio eleitoral no distrito muni
cipal de Tijuca. (Qualificação requerida.) 

8.884. João Simões chi Cunha; filho de Joaquim Simões cia 
Cunha e de A me'ia Cardoso Simões, nascido a 30 
de janeiro de 1900. no Distrito Federal, operário, 
solteiro, com' domicílio eleitoral no distrito muni
cipal c!e Engenho Velho. (Qualificação reque
rida .) 

8.885. Gumercindo Barbosa Sellcs, filho de Leopoldo Bar
bosa Selles e de Umbelina Guimarães Barbosa, -
nascido a 12 de março do 1905, no Distrito Fe
deral, operário, solteiro, com domicílio, eleitoral 
no distrito municipal de Engenho Velho. (Qua
lificação requerida.) 

8.880. Alfredo Pavageau, filho de Alfedo Augusto Fran
cisco Pavagean c dc Maria Carolina Rosa, nasci
do a'9 de novembro do 1879. no Distrito Federal, 
comércio, casado, com! domicílio eleitoral no dis
trito municipal de Engenho Velho. (Qualifica
ção requerida.) 

8.887. José Sarginô Bezerra, filho'de Francisco Sargino Be
zerra e de Josina do Oliveira Bezerra, nascido a 1 
de novembro de 1902, em Sto. Antônio, Estado 
do Rio Grande do Norte, operário, solteiro, com 
domicílio eleitoral no distrito municipal de E n -
eenho Velho. (Qualificação requerida.) 

8.888. Antônio Vieira da Silva, filho de Isaquiel Antônio da 
Silva e dc Luiza Maria da Conceição, nascido a 
4 do outubro dc 1902, em Niterói, Estado cio. Rio 
dc Janeiro, operário, casado, com domicílio elei
toral no distrito municipal do Tijuca. (Qualifi
cação requerida.) 

8.889. Oasfíto Sileiro,, filho do Miguel Sileiro o de, Franeisca 
Gomes, nascido n 9 de junho de 1903, no Distrito 
Federal, comércio, solteiro, com domicílio cleito-
r-i! no distrito municipal dc São Crislóvão. (Qua
lificação requerida.) 

8.890. Waldemar Ferreira da Silva, filho de José Ferreira 
da Silva o do Aida Ferreira da Silva, nascido a 
21 de abril do 1902, no Distrito Federal, operário, 

, solteiro, com domicílio eleitoral no distrilo mu
nicipal, dc Engenho Velho. (Qualificação reque
rida.) 

8.891. Ti to Fldro Bacellar, filho de Thereza Maria Jesus, 
nascido a 1 de novembro de 1892, em Alagoinha, 
Estado da Baía, operário, solteiro, com domicílio 
eleitoral no distriio municipal do Tijuca. (Qua
lificação requerida.) 

8.892. Bcuedicto Lima, filho de Jo^ó Mineiro e di 
Jtos:» Lima. nascido a ."'< de dezembro 
no Estado do Espírito Saído, operário, 
com domicílio eleitoral 
Engenho. Velho. (Qual 

8.893. Sebastião José Pereira, filho do Manoel José Pereira 
<i de Thereza Monteiro Pereira, nascido a 23 de 
abril de 1905. no Distrito Federal, operário, ca
sado, com domicílio eleitoral no distrito municipal 
de Engenho Velho. (Qualificação requerida.) 

8.89Í . Alnvsio Pinheiro Gonçalves do Andrade, filho de Age
nor Gonçalves de Andrade o do No em ia Pinheiro 

Í Antonia 
(ír 1893, 
solteiro, 

no distrito municipal do 
ficarão requerida.) 

de Andrade, nascido a 27' de dezembro de 1901, 
em Niterói, Estado do Rio de Janeiro, comércio, 
casado, com domicílio eleitoral no distrito muni
cipal de Tijuca. (Qualificação requerida.) 

8.895. Américo dos Santos Almeida, filho de Luiz Maria dos 
Santos Almeida e de Regina de Almeida, nascido 
a 29 dc junho de 1878, em Guaratinguetá, Estado 
de São Paulo,, operário, solteiro, com domicílio 
eleitoral no distrito municipal dc São Cristóvão. 
(Qualificação requerida.) 

8.890. José. Agostinho Dirmonth, filho de Pedro Dumonth o 
de Maria Isabel da Silveira Dumonth, nascido a 
3U*de março de' 1877,' em Serro, Estado dc Minas 
Gerais, comércio, solteiro, com domicílio eleito
ral no distrito municipal de Tijuca. (Qualifica
ção requerida.) 

8.897. Sebastião Vianna Netto, filho de Ernesto V i anna 
Netto e de' Maria Dias Alegre, nascido a 27 de 
agosto de 1901, no Distrito Federa!, empregado 
público, soiteiro com domicílio ciei. oral no dis
trito municipal de Engenho Velho. (Qualifica
ção requerida.) 

8.898. Augusto Lourenço da Silva, filho de José da Silva e 
do Anna Lourença, nascido a 8 de fevereiro de 

•1890, em Portugal, operário, casado, com domicí
lio eleitoral no distrito municipal de São Cris-

.tóvão. (Qualificação requerida;) 
8.899. Adriano Esteves, filho de Antônio Esteves e de Leo-

nor Cardoso, nascido a 21 de dezembro de 1912, 
no Distrito Federal, empregado municipal, sol
teiro, com domicílio eleitoral no distrito muni
cipal de São Cristóvão.- (Qualificação requerida.) 

8.900. Camillo Renato Caprio, filho de Gabriel Caprio e de 
, Maria Eliziario Caprio, nascido a 5 de dezembro de 

1910. no Distrito Federal, relojoeiro, solteiro, com 
domicílio eleitoral no distrito municipal de São 
Cristóvão. (Qualificação requerida.) 

8.901. Annibal José da Silva, filho de Gaspar José da Silva 
e de Clara Pereira da Silva, nascido a 23 de junho 
de 1907, no Distrito Federal, funcionário público, 
solteiro, com domicílio eleitoral no distrito muni
cipal de Engenho Velho. (Qualificação requerida.) 

8.902. Antônio Soares da Silva, filho de Manoel Soares e de 
Albina da Silva Nogueira, nascido a 26 de agosto 
de 1899, no Distrito Federal, empregado munici
pal, casado, com domicílio eleitoral no distrito 
municipal de São Cristóvão. (Qualificação reque
rida.) 

8.903. Carlos Gooda Lacombe, filho de Júlio Lacombe e de 
Rosota Gooda Lacombe, nascido a 24 de abril de 
1896, em Vitória, Estado do Espírito Santo, con
sultor técnico, casado, com domicílio eleitoral no 

' distrito -municipal de Tijuca. 
8.904. Sydromio José de Oliveira, filho de Sydromio José de 

Oliveira c de Sypriana Brito de Oliveira, nascido 
a 18 de- abril de 1877, no Distrito Federai, comér
cio, casado, com domicílio .eleitoral no distrito 
municipal dsr São Cristóvão. (Qualificação reque
rida.) : " 

8.90'j. Jurema dos Santos Nascimento, filha de Mathilde dos 
Santos, nascida a 12 de fevereiro de 1912, no Dis
trito Federal, funcionária pública, casada, com do
micílio eleitoral no distrito municipal de São 
Cristóvão. (Qualificação requerida.) 

8.906. Antônio Quintino Ferreira e Silva, 'filho de José 
Achiles Ferreira c Silva e de Mathilde Lessa Fer
reira e Silva, nascido a 31 de outubro de 1887, no 
Distrito Federai, prático de farmácia, viuvo, com 
domicílio eleitoral no distrito municipal de São 
Crislóvão. (Qualificação requerida.) 

8.907. Jusé Gonçalves da' Silva, filho de Bernardino. Gon
çalves da Silva e de Rosa Franeisca da Silva, nas
cido a 5 de junho de 1886, em Vi la Nova de Gaia, 
Portugal, comércio, casado, com domicílio eleito
ral no distrito municipal de'S. Cristóvão. (Quali-

. ficação requerida.) 
Riu do Janeiro. 13 cie junho de 1934. — Pelo escrivão, 

M. de Alvarenga, escrevente, no impedimento ocasional do 
escrivão.. 
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