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ACTA

55- SESSÃO OBDIKARIA, EM 17 DE JULHO DE 193»

PRESIDÊNCIA DO SR. MINISTRO HERMEXEGILDO DE BARROS, 
PRESIDENTE

1) Abertura da sessão: 2) Leitura e approvaçâo 
da acta da sessão anterior, assim como publicação 
dos accordãos referentes aos processos Ju.gados na 
sessão de 10 do corrente; 3) Leitura do officio do 
desembargador Renato Tavares commuticando ha
ver deixado o cargo de procurador geral e reassu
mindo n sua funeção de ju i* «Keçtlvo; 4) Julga- 
mento do processo n, 71S —  Ceará Rficlamaçio 
do Juiz Henrique Nogueira; • 5) Julgamento do pro
cesso n. 678 —  Ceará —  Pedido de exoneração doa 
Juizes substitutos do T . R .. D rs. Francisco de Me
nezes Pimentei e Edgard Cavalcanti de Arruda; 6) 
Julgamento do processo n. 708 —  Acre —  bobre % 
remessa das listas de qualificação •‘ex-officio , so
bro se o juiz eleitoral póde qualificar os funrclona- 
rios do juizo que, como Juiz de direito, tenha orga
nizado e finalmente, como proceder na falta de 
Jornal official na séde do juizo para as pobhcaçóss 
do serviço eleitoral; 7) Julgamento do processo nu
mero 723 __ R. G . do Norte —  Sobre suspeição no
julgamento dos processos de jnscripçâo e revisão; 8) 
Julgamento do processo n. 7 * S —  Lio  de Janeiro 
Registro do Partido Evolucionlsta Fluminense. »  *
18) Canceltamento das inscripçóes dos eleitores Ma
ria da Gloria Siqueira Cardoso. Antonlo Macuco de 
Souza Guerra e José de Almeida Prado Primo. Joa
quim Vaz Vieira. José Milanl. Angeio P a 'ão . Joa
quim Manoel Leite. Pedro Caropaner. Deocndes Pe
reira dos Santos e Antonlo Porto ( i^octsso»
tos 719. 724. 729. 732. 720. 725. ISO. <21. 7 2 6 ® ” *>•
19) Julgamento do processo n. ;o9 —  Pedido do 
exoneração do D r. Monteiro de Sales. Juiz effectlvo 
do Tribunal Superior; 20) fe iç ã o  do professor João 
Cabrai. para Juiz efíectivo do T . S .; 21) 
mento do processo n. 7*1 —  Minas —  Amado P °r

ter pedido vista o ministro Espinola; 22) Julgamento 
do processo n. 735 —  Sobre se o D r. Plinio B ar
reto é incompatível para exercer o cargo de pro
curador da Justiça Eleitoral, em face do art. 66 da 
Constituição; 23) Julgamento do proces30 n. 717 — 
Acre —  Sobro a qualificação feita pelo juiz da 2» 
zona, por motivo de força maior, de alistandos resi
dentes na 1* zona; 21) Encerramento da sessão.

A's nove horas, presentes os ju izes: ministros Eduardo 
Espinola e P lin io Casado, desembargador Josó Linhares, 
doutores A ffonso Penna Junior e João Cabral, cinco (5 ), 
e tendo deixado de comparecer o desembargador Renato 
Tavares, com_ causa justificada, abre-se a sessão. E ’ lida, e  
sem observações, approvada a acta da sessão anterior, sendo 
em seguida publicados os accordãos referentes aos processos 
julgados na sessão de 10 do corrente. E ’ lido no expediente 
um o ffic io  do desembargador Renato Tavares, communi- 
cando que havia deixado a commissão de procurador geral 
da Justiça E leitoral e que reassumia as funeções de ju iz  do 
Tribunal, e quo deixava de comparecer á sessão de boje 
por m otivo de moléstia. O Sr. presidente declara que re
cebe com satisfação a noticia da volta do desembargador 
Renato Tavares ás funeções de ju iz, embora reconheça o  
modo brilhante por que desempenhou a commissão que lha 
fo i dada a principio pelo Tribunal e depois pelo Governo. 
O Sn. Eduardo E s p in o la  relata novamente o processo nu
mero 718 (do Ceará, reclamação do ju iz  da 5* zona (Q u i- 
xadá) contra a sua remoção para outra com arca), por ter 
sido juntos ao processo dois telegrammas, um do recla
mante e outro do Interventor interino no Estado, e vota 
para que se declare que ju iz eleitoral da 5* zona, rem ovido 
para outra comarca em virtude de uma reform a judiciaria 
e por ordem do Tribunal de Justiça do Estado, deve ser 
ju iz  eleitoral da zona que compreender a sua nova comarca. 
E  o voto do relator acceito unanimemente. O mesmo ju iz 
relata q processo n. 678 (do Ceará, pedido de exoneração 
dos juizes substitutos do Tribunal Regional, Drs. Francisco 
de Menezes Pimentei c Edgard Cavalcante dc Arruda), e 
vota para que se conceda a exoneração a partir da data em 
que completarem os dois annos de exercício no cargo. O 
voto do relator é acceito unanimemente. O mesmo ju iz  
relata o processo n. 708 (do Acre, sobre se as listas de 
qualificação “ ex -o ffic io " devem ser remettidas em uma ou 
duas vias, sobre se o ju iz  eleitoral póde qualificar os func- 
cionarios do juizo, que incluiu na lista dc qualificação “ ex- 
o ff ic io ” como ju iz de direito, e sobre publicação do nome 
do3 qualificados, quando não houver jornal o ffic ia l na séde 
do ju izo ), e vota, quanto á prim eira questão, para que so 
responda estar em pleno v igor o art. 8• do Regimento dos 
Juízos, Secretarias e Cartorios Eleitoraes, que exige que as 
listas do qualificação “ ex -o ffic io ” sejam remettidas em duas 
v ias; quanto á segunda, que o ju iz ' eleitoral póde qualificar 
os funccionarios do ju izo que incluiu na lista de qualifica
ção “ ex -o ffic io ” ; e quanto á terceira, que a publicação póde 
ser fe ita  cm qualquer jornal, e na falta deste, pelo m eio 
usual de dar conhecimento dos actos da justiça commum. 
E ’ o voto do relator unanimemente acceito. O' mesmo ju iz  
relata o processo n. 723 (do Rio Grande do Norte, sobre 
se o artigo do Regimento do Supremo Tribunal Federal, 
mandado applicar subsidiariamente á justiça eleitoral, deve 
ser observado, quanto á suspeição, no julgamento dos pro
cessos de inscripção, e se há incompatibilidade em um ju iz 
do Tribunal Regional funccionar na revisão de processos 
de qualificação e inscripção em que haja funccionado um 
ju iz  eleitoral seu parente cm gráo prox im o), e  vota do
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sentido de qeu a suspeição só se applica aos processos penaes. 
e que não ha incompatibilidade em um ju iz do Tribunal 
Regional íunccionar na revisão de processos de qualificação 
e inscripção em que haja funccionado como ju iz eleitoral 
parente seu em grão proxim o. E ’ o voto do relator acceito 
unanimemente. O. mesmo ju iz relata ainda o processo nu
mero 738 (registro do Partido Evolucionista Flum inense), 
e vota para que se ordene o registro desse Partido, por ser 
nacional o seu ambito de acção e ter preenchido as form a
lidades legaes. O voto do relator é unanimemente acceito.
O S r .  P l in i o  Casado relata os processos ns. 719, 724 e 729 
(de São Paulo, cancellamento das inscripçóes, respectiva
mente, dos eleitores Maria da G loria Siqueira Cardoso, An- 
tonio Macuco de Souza Guerra e José de Almeida Prado 
P rim o ), e vota pelo cancellamento dessas inscripçóes. E’ o 
voto do relator unanimemente acceito'. Têm  idêntica solu
ção os processos ns. 733 (de São Paulo, cancellamento da 
inscripção do e leitor Joaquim Vaz V ie ira ), relatado pelo 
Sr. Eduardo Espinola; 720, 725 e 730 (de São Paulo, can
cellamento da inscripção dos eleitores José Milani, Angelo 
Pavão e Joaquim Manoel L e ite ), relatados pelo Sr. José 
Linhares; 721, 726 e 731 (de São Paulo, cancellamento das 
inscripçóes dos eleitores Pedro Campaner, Deocrides Pe
reira dos Santos e Antonio Porto ), relatados pelo Sr. A f
fonso Pcnna Junior. O Sn. P l in i o  Casado relata o processo 
n. 739 (pedido de exoneração do cargo de membro effectivo  
do Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, fe ito  pelo doutor 
Francisco Carneiro Monteiro de Sales), e vota pela conces
são da exoneração, declarando que é este um dos mais d ií-  
ficeis votos que teve de p ro ferir como ju iz, mas que co
nhecendo o caracter, o modo por que sempre encarou o 
cumprimento do dever o Sr. Monteiro de Sales, a quem 
sempre admirou pelo seu saber, sua integridade e sua in
dependência, não póde deixar de reconhecer que se elle al- 
lega doença como m otivo dh escusa, é que realmente se 
acha impossibilitado de prestar o seu valioso concurso ao 
Tribuna! Superior, mesmo que não tivesse juntado o attes- 
tado medico com que fez acompanhar o seu pedido de 
exoneração. E propõe que sejam prestadas todas as home
nagens ao Sr. Monteiro de Sales. Os Srs. Eduardo Espi
nola. José Linhares e A ffonso Penna Junior, secundam as 
considerações do relator, lamentando o afastamento de tão 
preclaro ju iz, que tão bons serviços prestou em uma qua
dra d iffic il e trabalhosa por que passou o Tribunal, e con
cordam com o relator não só quanto á concessão da dispensa 
solicitada, como que sejam prestadas significativas home
nagens ao Sr. Monteiro de Sales. O S í. presidente declara 
que se associa a essas justas manifestações de pesar pelo 
afastamento de tão esclarecido e culto ju iz; que fará constar 
da acta os votos expressivos com que foi lamentado esse 
afastamento: e nomeia uma commissão composta dos se
nhores p lin io Casado, José Linhares e A ffonso Penna Ju
n ior para levarem ao Sr. Monteiro de Sales a communica- 
ção da concessão de sua dispensa e o pesar com que foi ella 
concedida. O Sr. João Cabral consulta sobre se pode votar 
nesse caso, e, respondido affirm ativam ente, vota contra a 
concessão da dispensa, por considerar prejudicial o afasta
mento do Sr. Monteiro de Sales no momento em que  ̂ o T r i
bunal vae entrar em uma phase de intenso labor. E’ a dis
pensa concedida, contra o voto do Sr. João Cabral. O senhor 
presidente consulta o Tribunal sobre se a substituição do 
S r. Monteiro de Sales deve ser fe ita  de accôrdo com o de
creto n. 23.015, e o Tribunal resolve affirm ativam ente. 
Recolhidas as cédulas, verificou -se serem estas em numero 
de seis, que apuradas deram o seguinte resultado: senhor 
João Cabral, cinco votos; Sr. Miranda Valverde, um voto. 
O Sr. presidente proclama como escolhido para ju iz e ffe 
ctivo do Tribunal, o substituto Sr. João Cabral, o qual toma 
posse em seguida, depois de prestar compromisso. O s e 
n h o r  P l in i o  C asado  relata o processo n. 734 (de Minas 
Gerae». sobre se os estrangeiros devem provar a idade do 
accôrdo com o art. 4“. §  1“ do decreto n. 24.129), e vota 
no sentido de que os estrangeiros podem provar a idade 
conforme as provas admittidas no paiz de seu nascimento. 
E ’ adiado o julgamento por ter pedido vista dos autos o 
S r. Eduardo Espinola. O Sn. José L in h a r e s  relata o pro
cesso n. 735 (da Procuradoria Geral, sobre se o Sr. P lin ie  
Barreto é incompatível para exercer o cargo de ju iz do 
Tribunal Regional por ser redactor do “ O Estado de São 
Paulo”, jornal politico, embora não seja orgão de nenhum 
partido), e vota para que se responda negativamente á con
sulta, por entender qeu o art. 66 da Constituição Federal 
se re fere  á actividade politico partidaria . E ’ o voto do re
lator unanimemente acceito. O Sn. João C a b r a l  relata o

processo n. 717 (do Acre, sobre a publicação do nome dos 
qualificados e entrega dos processos de qualificação, re f— 
rentes a alistandos residentes na 1* zona, mas accidental- 
mente qualificados na 2* zona por falta de ju iz eleitoral 
naquella zona), e vota no sentido de que a relação dos qua
lificados e os processos de qualificação despachados devem 
ser enviados para a 1* zona, onde deve ser publicada a lista 
dos qualificados e entregues aos alistandos os respectivos 
processos de qualificação. O voto do relator é acceito una
nimemente. Nada mais havendo a tratar, o Sr. presidente 
declara encerrada a sessão. Levanta-se á  sessão ás dez horas 
e trinta m inutos.

JURISPRUDÊNCIA

Processo n. 393

Consulta

Natureza <lo processo —  Sobre inelegibilidade de prefeitos,
dos cidadãos tpie não possuírem seus titulos de eleito
res, e quanto ao registro individual de candidatos que
constem de listas partidarias.

Juiz relator —  O Sr. m inistro Eduardo Espinola.

I. Os prefeitos municipaes são 
inelegíveis somente no m unicíp io  e*;» 
que exercerem  esse cargo, perdendo 
os votos que a lli lhe forem  dados.

I I .  E ’ inelegível quem não pos
su ir o titu lo  de e le ito r ; { ,  co n s e q u e n 
temente, inelegível todo aquelle </Ue 
não seja alistavel com o e le itor (de
creto  n. 22.364, arf. ' I o, letra  e).

I I I .  Os cantlidatos, que constarei* 
da lista registrada, estão, ipso facW» 
registrados, não precisam de registro 
individual.

ACCORDJO ( * )

Vistos, relatados e discutidos estes autos. 

Accordam os juizes do Tribunal Superior de 

Justiça Eleitoral, por maioria de votos, em decidir:

1*, que 03 prefeitos municipaes são inelegivei= 

tão somente naquelles municípios em que exercere i 

as respectivas funeções (decreto n. 22t364, de 17 dc 

janeiro de 1933, arl. 1*, n. I I I ) ;  perdem, porlanlo p3 

votos que, em (aes municipios lhes sejam dados;

2*, que é inelegível quem não possuir o titulo dc 

eleitor (Cod. Eleit., a r t . '59, n. 1 ); é consequenl®' 

mente inelegível quem quer que não seja alistavC* 

como eleitor (decreto n. 22.364, a r l. 1*, lettra c)* 

E, por unanimidade de votos: —  que os canth' 

dalos, que eonslarem de lista registrada, estão, iPs3 

fa d o , dispensados de registro individual, pois já ^  

’tão registrados.

Tribunal Superior dc Justiça Eleitoral, em 11 dJ 

abril de 1933. —  Hcrm enegildo dc Barros, preside»1®' 

—  Eduardo Espinola, relator. —  Carvalho ilo iiró  

vencido, quanlo ás duas prim eiras conclusões: v°*e* 

no sentido de serem os prefeitos inelegíveis, em a&* 

soluto, para as eleições de representantes da NaC 0

( • )  Nos termos do art. 3“. I 7*. das Disposições Tr^ojt, 
torias, da Const. Fed., promulgada em 16 do Julho de 
para as primeiras eleições dos o rg ios  de qualquer poder. fS. 
prevalecerüo inelegibilidades , nem se exigirAo requisitos 3 
peciaes, excopto as Qualidades de brasileiro nato» no gozo 
direitos politicoa,.
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na Assembléa Constituinte, porque o art. 1* der de

creto n. 22.3G4, de 17 de janeiro de 1933, de que faz 

parte integrante o n. I I I ,  no qual são enumerados os 

prefeitos, cogita exclusivamente dos inelegíveis “ para 

a Assembléa Nacional Constituinte"; não de eleições 

estaduaes ou municipaes; de modo que as xepressões: 

“ em lodo o territorio  da Republica" —  “ nos Estados, 

no D islricto Federal e no T errito rio  do A cre" “ e nos 

m unicípios" alludem apenas ao âmbito jurisdiccional 

das autoridades declaradas inelegíveis, visto que a 

eleição deveria fazer-se, como se fez, por Estados ou 

terrijo rios; não por todo o paiz, como um unico cir

culo eleitoral, ou por municípios. Interpretar esse 

texto legal, como significando apenas que serão nul- 

los os votos dados, no município, aos prefeitos, seria 

consideral-os “ e leg ive is" para a Constituinte, contra 

o texto do mesmo artigo, princip io. Votei, quanto ao 

2° item da consulta, no sentido de se considerar de- 

rogado, pelo c it. a r l. 1*, inciso I, le lra e, do decreto 

n. 22.3GS, o art. 39, inciso 1*, do Codigo Eleitoral, 

isto é : que, hoje, são elegiveis todos os cidadãos alis— 

taveis, embora não alistados eleiteres  (por interpre

tação a contrario  sensu, do disposto na referida let— 

tra c do n. I, do art. 1* do cit. decreto n. 22.3CÍ)

Consultas da Secretaria do Tribunal Superior, a qne 
«te refere o accordão supra

I

PRIMEIRA CONSULTA

O art. 1°, do decreto n. 22.364. de 17 de janeiro proxi
mo passado e o n. 111, do mesino artigo, estão redigidos da 
seguinte maneira:

Art. 1.* São inelegíveis para a Assembléa Nacional 
Constituinte :

I I I .  Nos municipios: —  os prefeitos.
A  inelegibilidade dos prefeitos é absoluta ou importa, 

somente, na perda dos votos que lhes sejam dados nos seus 
respectivos municipios?

II

SEGUNDA CONSULTA

I I .  O titulo II, da Parte Quarta do Codigo Eleitoral,
diz o seguinte:

Art. 59. São condições dc elegibilidade:
1“, ser eleitor; _ _ .

2“, ter mais de quatro annos de cidadania.
Art. 60. Serão determinados em lei especial os casos

de inelegibilidade. .
Determinando os casos de melcgioilidade para a Assem

bléa Nacional Constituinte, o decreto n. 22.364, de 17 dc 
jançiro proximo passado, no alinea e, do n. I  do art. 1 ,

d Art. 1.* São inelegíveis para a Asserr.bléa Nacional Cons
tituinte:

I .  Em todo o territorio da Republica:
c ) os não alistaveis como eleitores.

No regimen anterior, para ser elcgivel não era indis
pensável a posse do titulo de eleitor. Bastava ser alistavcl 
ou estar no cxercicio dos direitos politicos (s 2 , do art 70,
da Constituição). *

( Abi temos o caso do Mareclial Hermes da Fonseca, 
eleito c reconhecido Presidente da Republica, sem ser eleitor 
(Ruy Barbosa — Memória apresentada ao Congresso —

Annaes ” , vol. I I  —  Sessões de 21 a 29 de julho de 1910.)
O art. 59, n. 1, do Codigo Eleitoral, porém, taxativa

mente, exigiu como uma das condições de elegibilidade: scr 
eleitor.

O decreto n. 22.364, já se refere aos que não são alis
taveis.

Esse mesmo decreto, no art. 3o, obriga o registro de 
todos os candidatos, declarando inelegíveis os não registra
dos (§ do cit. art. 3o).

Deante do exposto consulta-se:

Para os effeitos do registro de candidatos:

“ O n. 1", do art. 59, do Cod. Eleitoral deve ser consi
derado derogado pelo disposto na alinea e, do art. 1°, do 
dcereto n. 22.364, ou essa alinea só diz respeito áquelles que 
pelo decreto n. 22.294, ficaram com os seus direitos politi
cos privados e como tal, durante tres annos, não são aüsta
veis como eleitores?

I I I

TERCEIRA CONSULTA

U Codigo Eleitoral, quanto ao registro de candidatos, 
estabeleceu o seguinte:

Art. 58.
1.° I I ’ permittido a qualquer partido, alliança de partidos 

ou grupo de cem eleitores, no minimo, registrar no Tribunal 
Regional, até cinco dias antes da eleição, a lista de seus can
didatos, encimada por uma legenda.

Paragrapho unico. Considera-se avulso o candidato que 
não conste de lista registrada.

Como está bem claro, o citado inc. 1°, do art. 58, per- 
tnittiu o registro no T . R., da lista de seus candidatos, pelos 
partidos.

O decreto n. 22.364, entretanto, parece que procurou 
seguir outra orientação, exigindo o registro de todos os can
didatos, quer os de listas, quer os avulsos.

E ’ o que se deduz do art. 3o, do seguinte teor:
E ' obrigatorio o registro dc todos os candidatos á As- 

sembléa Nacional Constituinte, quer figurem cm listas, quer 
avulsos.

Talvez, até certo ponto, se justifique esse rigor, para 
evitar que partidos ou allianças de poucos eleitores cm be
neficio de seus candidatos incluam outros candidatos de 
graude prestigio ou influencia, embora por estes não este
jam devidamente registrados.

No intuito, porém, de afastar duvidas, c o n s u l t a -s e :
Em face do art. 3", do decreto n. 22.364, os candidatos 

incluidos na lista de qualquer partido, devidamente registra
dos na Justiça Eleitoral, —  precisam, cada um de per si, 
requerer o registro, para que sejam validos os votos que re
ceberem? Ou o registro da lista pelo partido dispensa o re
gistro individual, não obstante as expressões “ de todos os 
candidatos, quer figurem em listas, quer avulsos” ? (citado 
art. 3“).

Em 6 de julho de 1933. —  Edmundo Pinto
Visto. — Secretaria do Tribunal Superior, em 6 de 

abril de 1933. —  O director, Comes de Castro. Distribuida 
ao ministro Ed. Espinola, por despacho dc 10 dc abril de 
1934., do Sr. ministro presidente.

Processo n. 464
(Consulta)

Natureza do processo —  Sobre dizeres que podem conter as 
cédulas; sobre comparcciinento tardio dos membros das 
mosa receptoras de votos e, finalmente, sobre o voto 
de eleitores, cujos nomes não constem da lisla gera l.

niiz relator —  O Sr. m inistro Carvalho Mourão*

f .  Não constituo nullidadc o fa c lo  
dc trazer a cédula as indicações “ Para  
Deputados” —  “ Para deputados á 
C onstitu in te", “ Para a Constitu in te” 
ou outras semelhantes, que não podem  
scr considerados dizeres estranhos d 
mesma cédula; também não constitue 
nullidadc de cedula a indicação da pro
fissão e residencia do candidato para
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m elhor ind ividua l-o, assim como é va
lida a cedula que con tiver o nome dos 
candidatos, precedido de seu. num ero  
de ordem .

I I • O membro da mesa receptora que 
com parecer depois das sete horas não 
mais poderá tom ar parte nos trabalhos 
da eleição (Cod. E le it. art. 66 e 78 e de
creto n . 22.627, de 7-4-1933 —  artigo  
20, § 1°, e a rt. 23 ).

I I I .  O e le itor, cu jo  nome houver 
sido om ittido na lista geral dos e le i
tores poderá vota r em qualquer sec- 
ção e le itora l da mesma zona, segundo 
o processo de votação estabelecido 
para esse caso no art. 81, § 3o do Co
digo E le ito ra l e no a rt. 30 § 6o das 
Instrucções opprovctdas pelo decreto 
n . 22.627.

ACCORDÃO

Tendo presentes as consultas: —  do presidente 

do Tribunal Regional do Piauhy (telegramma a f ls ) ;  

do presidente do Tribunal Regional do Ceará (te le- 

gramma a f l s . ) ;  do presidente do Tribunal Regional 

deste D istricto Federal (o ff ic io  a f ls . ;  dos cidadãos 

Orestes B rito  e Ernani Cabral, de Goyaz; do candidato 

Carlos de Schueler, da Região E leitoral do Estado do 

Rio de Janeiro, (telegramma a fls . e petição a f l s . ) ;  

e as informações da Secretaria, de fls . a f ls . ;

RESOLVE o Tribunal Superior de Justiça E leito

ral responder: I )  —  que não constitue nullidade o 

facto de trazer a cedula as indicações; “ Para depu

tados” —  "Para  deputados á Constituinte” —  Para 

a Constituinte”, ou outras semelhantes, que não po

dem ser consideradas “ dizeres estranhos á mesma ce

dula” ; I I )  —  que tambem não constitue nullidade da 

cedula a indicação da profissão e residencia do candi

dato para melhor individual-o (indicação, aliás,recom- 

mendada pelos dois melhores e mais autorizados com- 

mentadores da le i eleitoral, Srs. João Cabral —  Co

digo E leitoral, vol. II, formulas de cédulas á pag. 106 

e  107 —  e Oetavio K e lly  —  Codigo E leitoral Annota- 

do, modelo de cédulas a pag. 143);. I I I  —  que nada 

importa trazer a cedula o nome dos candidatos pre

cedidos de seu numero de ordem; IV ) —  que o mem

bro de mesa receptora que comparecer depois das 

sete horas não mais poderá tomar parte nos traba

lhos (a rt. 66 § 2o verb is : “ o presidente deve estar 

presente ao acto de a b e r tu ra ....  das eleições” —  e 

§ 4o verbis “ á hora certa”, combinados com o a rti-  

go78 do Codigo E leitora l; dec. 22.627, dc 7 de abril do 

1933, art. 20 § I o e art. 23, combinados; V ) que o e le i- 

go 20 § I o e art. 23, combinados;; V )  —  que o e le i

tor, cujo nome houver sido om ittido na lista geral 

dos eleitores, poderá votar em qualquer sccção e le i

toral da mesma zona, segundo o processo de votação 

estabelecido para esse caso no art. 81 § 3o do Codigo 

E leitoral e no a rt. 30 § 6o do c it. dec. n. 22.627.

Tribunal Superior de Justiça E leitoral, 2 de 

maio de 1933. —  Ecrm enegildo de Barros, presiden

te* —  Carvalho M ourão, re la tor.

Consulta da secretaria, a que se refere o accordão supra

I

Em face do art. 44, § 1*; letra d, 2* parte, das 
Instrucções approvadas pelo decreto n. 22.627, descia 
scr anulladas as cédulas que coativerem os dizeres:

— Para deputados;
—  Para deputados á Constituinte; simplesmente;
— Para a Constituinte ou outros dizeres semelhantes'.

I I

Devem ser annuiladas as cédulas que contiverem a 
indicação de profissões e titulos?

O Sr. Oetavio Kelly, no seu livro Codigo Eleitoral 
Annoiado (pag. 339), apresenta como modelo de cedula 
além do nome do candidato, a sua profissão e residencia. 
O Sr. J. Cabral, era seu livro Codigo Eleitoral (pagina 
94, 1* edição) procedeu da mesma maneira. Havendo 
ambos os autores trabalhado na elaboração do Codigo, 
muitos dos candidatos fizeram as suas cédulas em taes 
condições. O art. 44, n. 1, letra d, estabelece que serão 
nullas as cédulas que contiverem outros dizeres ou signaes 
além dos nomes dos candidatos e uma legenda respectiva. 
"  Mas esse dispositivo não é senão a reproducção do ar
tigo 71, letra d, do Codigo.

— Nessas condições, quer me parecer, que não deva 
constituir nullidadc as ceduras que contiverem os dizeres 
mencionados na primeira consulta, — pelo menos era 
relação ao pleito que terá logar amanhã, — convindo, 
entretanto, fixar modelos no intuito de evitar duvidas 
futuras. A  indicação de profissão e residencia não cons
titue nullidade.

I I I

As cédulas pódem trazer a relação dos candidatos, 
precedendo os ns. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e 10?

IV

Os presidentes ou supplentes que comparecerem depois 
de lavrada e assignada a acta de abertura de votação po* 
dem, ainda, tomar parte nos trabalhos da mesa receptora?

O Codigo não prevê a hypothese. Nem as Instrucções 
cuidaram da matéria. Se pelo art. 20, § 2°, durante a 
eleição, o presidente póde ausentar-se quando estiver pre- 
sente o supplente a quem passe a presidência, não vejo 
inconveniência em que o presidente ou qualquer supplente. 
que comparecer até uma hora depois de iniciada a votação 
possa, ainda, tomar parte nos trabalhos da eleição, feit3 
a nota cm acta de encerramento nas mesmas condições d° 
art. 33, letra c, n. 4.

V

Em que sccção eleitoral deve votar o eleitor porladof 
do titulo, mas cujo nome tenha sido omittido em todas 
as listas da zona a que pertence?

Não obstante todo o esforço dispendido, por parte d°3 
juizes, houve omissão de noines de eleitores alistados neste 
Districto Federal. Isso, aliás, muito se justifica devido * 
premencia de tempo e ao avultado numero de eleitores-

O art. 28 das Instrucções, § 6*, diz:
“  Se o nome do eleitor tiver sido omittido ou íigut** 

erradamente na lista, procedcr-se-á como na hypothese 
paragrapho anterior (ver § 5J), substitumdo-se a declara* 
ção da letra a, pela de que o nome do eleitor não c o n s ta  
da lista ou consta truncada ou erradamente.’*

Como se vê, cogitou-se do assumpto.
Resta, porém, saber a secção, em que o eleitor dev* 

votar, quando omittido na lista.
Pelo art. 5* das Instrucções o eleitor deve votar j> 

melhor os eleitores devem ser distribuídos pelas Sc’C(-0j. 
attendendo aos meios de transporte t  á uuiior connr.odidsd' 
dos eleitores. _

A  omissão não ê por culpa do eleitor. Assim. P411 . 
que o eleitor que tiver sido omittido da lista, independes 
temente de sua vontade, poderá votar na secção que * 
mais convier, dentro do districto municipal que tiver e 
colhido para seu domicilio eleitoral.

Districto Federal, 2 de maio de 1933. —  Edntuni0 
Barreto Pinto, ofticial.
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PORTARIAS

QUARTA ZONA E LE ITO R A L

\ Eu, Antonio Rodolpho Toscano Espiacla, ju iz e leitoral 
ílà 4* Zona E leitoral do D istricto Federa l:

Usando das atribuições que me confere a lei, designo 
a escrevente Mary Lissy Chaves para, cumulativamente cora 
o escrivão e os escreventes lvane Evaristo de O liveira, Cae
tano Pinto de Miranda Montenegro Netto e Admar de Souza 
Borges, subscreverem todos os termos processuais, dos acto3 
referentes a esta 4* Zona Eleitoral. 2* Circumscripçâo.

Registre-se esta portaria, publicando-se no “ Boletia í 
E le ito ra l” , e dando sciencia aos designados.

Rio de Janeiro, 14 de ju lho de 1934. —  O ju iz, Antonio  
fíodolpho Toscano Espinola. —  Pelo escrivão, sciente, lvane  
Evarísto de O live ira .

EDITAES E AVISOS
QU ARTA ZONA ELEITORAL.

De ordem do D r. ju iz da 4* Zona E leitoral, deve com
parecer, dentro de cinco dias, a contar da data da publicação 
deste, no cartorio da 4* Zona, 2* Circumscripçâo Eleitoral, 
sito á avenida Mem de Sá n. 152, o Sr. Manoel Rodrigues 
Alvarez, filh o  de Antonio Rodrigues e Dusinda Aivarez, com 
27 annos de idade, nascido em 21 de fevere iro  de 1907, na 
Hespanha, casado, funccionario publico, residente á rua V a- 
lença n. 49, Catumby, que requereu a sua inscripção nu
mero 9.654 pelo dom icilio eleitoral de Espirito Santo, ou 
a quem interessar, afim  de interpôr recurso do despacho 
do MM. ju iz que denegou a expedição do seu titu lo e le i
toral, em virtude de ter sido qualificado indevidamente, 
sob pena de serem remettidos os autos á superior instancia, 
que se pronunciará como fò r de d ireito .

Rio de Janeiro, 24 de ju lho de 1934. —  Pelo  escrivão.
- lvane Evaristo de O live ira .Ç ,

QUARTA ZONA E LE ITO R A L£

[. De ordem do D r. ju iz da 4* Zona Eleitoral, deve com
parecer, dentro de cinco dias, a contar da data da pubüca-

- ção deste, no cartorio da 4* Zona, 2* Circumscripçâo E le i
toral, sito á avenida Mem de Sá n. 152, o S r. José Pereira 
Portugal, filho  de Antonio Cardoso Pereira e Anna de Jesus 
Casta, com 50 annos de idade, nascido em 29 de ju lho de 
1883, portuguez, solteiro, commercio, residente á rua do 
Lavradio n. 81, que requereu a sua inscripção n. 9.571 
pelo dom icilio eleitoral de SanCAnna, ou a quem interessar, 
afim  dc interpôr recurso do despacho do D r. ju iz que de
negou a expedição do seu titulo eleitoral, em virtude de ter 
sido qualificado indevidamente, sob pena de serem rem et
tidos os autos á superior instancia, que se pronunciará como 
fò r  de d ireito .

R io de Janeiro, 24 de ju lho dc 1931. —  Pelo escrivão 
lvane Evaristo de O live ira .

QUARTA ZONA E LE ITO R A L

De ordem do D r. ju iz da 4* Zona Eleitoral, deve com
parecer dentro de 10 dias, a contar da data da pubhcação 
deste, no cartorio da 4* Zona, 2‘  Circumscrição Eleitoral, 
sito á avenida Mem de Sá n. 152, o Sr. Alexandrino dos 
Santos Faria, filho  de José Pinto de Faria e Alexandrina 
dos Santos Faria, com 28 annos de idade, nascido era 16 
do setembro de 1904. no Districto Federal, casado, func
cionario publico, residente á rua João V ieira  n . 5, que re
quereu a sua inscripção n. 2.235 pelo dom icilio eleitoral 
de SanUAnna, ou a quem interessar, afim  de cum prir a ex i
gência a que ficou imposlo pelo accordão de 20 de ju lho 
de 1934, exarado em seu processo de inscripção pelo Egrégio 
Tribunal Regional, sob pena de serem remettidos os autos á 
superior instancia, que se pronunciará como fò r  de d ire ito .

Rio de Janeiro, 24 de ju lho de 1934. —  Pelo escrivão, 
lvane Evaristo de O live ira .

QTJAI ITIÇACA C "LERIDA 

Terceira Circumscripçâo

NONA ZONA E LE ITO R A L  *

(D istritos municipais de Realengo, Campo Grande, Santa Crnz 
e  Guaratibu)

Juiz —  Dr. Eduardo de Sonza Santos

Escrivão —  Plácido Modesto de Mello

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 9 DE JULHO 
DE 1934

5.700.  Athanael da S ilva .
5.701. Antonio de Almeida Borges.
5.702. Bacildes Te ixe ira  Bastos.
5.705. Carlos Tinoco de Carvalho 
5.706T Celeste Borges D ’ A lm eida.
5.707. Euclydes V ictor de Alcantara.
5.708. Joaquim Francisco.
5.709. Juvenal Ferre ira  dos Santos Pacopahybl.
5.710.  Julio Francisco.
5.711. Leontino Cardoso dos Santos.
5 .712.  Laurp da Silva R ibeiro.
5.713. Manoel Leoncio F ilho.
5.714. Manoel Justino Nunes.
5.715. João Dias de O live ira .
5.720. A lfredo Rodrigues.
5.724.  Carlos Gomes Moreira,
5.725. Claudionor Silva.
5.731. Eudinno José da Silva.
5.733.  Francisco Casado dos Santos
5.734. Gervasio Manoel Ferre ira .
5.736. Hygino Marques de O liveira
5.737. Honorina de Mello Pereira .
5.738. Jovelino Nunes da Silva.
5.741. Januario Antonio de Jesus
5.745. João José V ie ira  F ilho.
5.746. José F igueiredo.
5.750. Mario Cardoso.
5.759. Narciso Marques de O liveira .
5.760.  Ovidio Rodrigues do Nascimento,
5.765.  Vicente de O liveira Fagundes.
5.766. Francisco Baptista Florentino
5.767. Arão Ramos de O liveira .
5.770. Ernani Onorino Rosa.
5.771. F loriano Peixoto de Barros Pessôa.
5.772.  Gerson Corrêa de Castro
5.773. H ilário José da Costa.
5.774.  Joaqim Garcia.
5.775. Joaquim Daniel Morgado
5.776. José Antonio Netto.
5.777. José Moreira da Silva P into.
5.778. Noedg de Andrade Muniz.
5.780. Rafael S ilveira da Rosa.
5.781. Rubens Reeve.
5 .782 .  João José Faria .
5.783.  Manoel Cândido de Souza.
5.784. Manoel Cosme da Silva.
5.786. Antonio Bernardino de Andrade.
5.792. Antonio Mendes da Silva.
5.796 .  Bernardo Benedicto dos Santos.
5.797.  José Ferreira  da S ilva .
5.798. Manoel Correia cLe Mello.
5.799. E leuterio Lu iz da França.
5.801.  Jorge José T e ixe ira .
5.802. Pedro de Alcantara R ibeiro.
5.803. Vicente Guedes.
5.804.  Orlando da Cunha Arêa e Mourinho
5.806. Reinhold Sppelt.
5.807.  Sérgio V ie ira  de Menezes.
5.808.  Benedicto Pereira de Sá.
5.809. Leonax de Lara Lage.
5.811 .  Alaciano Raymundo Alves.,
5.812.  Am elia da Costa Paixão,
5.814.  Cecilia Paixão Pereira .
5 .815.  Manoel Rodrigues Paixão.
5.816. Noemia da Silva e Souza
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5.817. José Joaquim Braga.
5.818. Deocleciano Gonçalves da Ilocha,
5.819. W aldem iro da S ilva.
5.822. Felin to José dos Santos.
5.823. Celerino José dos Santos.
5.871. Iloracio Garcia Ferre ira .
5.872. Ileronides Trindade de Castro.
5.87C*. Hildefonso Castilho.
5.877. Isaias Lopes Teixeira  Serr3 .
5.878. Julio de Alm eida.
5.879. José de O liveira Barros.
5.901. Sabino Antonio de Souza
5.904. Antonio A lves de O live ira .
5.905. Antonio da Silva Queiroz.
5.906. A ry  V irg ilio  Maia.
5.907. Euclydes Pereira França.
5.909. Florentino da Cruz O liveira
5.911. Genario José de A raú jo .
5.912. Geraldo Antonio Ramos.
5.914. Itam ar Lucio de Souza.
5.824. Erasmo de Andrade Silva
5.825. Augusto V ieira  da Silva.
5.826. Benedicto Corrêa.
5.827. Benedicto Martinlio da Silva.
5.828. Durval Marques de O liveira Cardoso.
5.829. Antonio Lu iz Gregorio..
5.830. Analia Guerra.
5.831. A ltino V icen te.
5.832. Arnaldo A lves.
5.833. Benedicto Neves P into.
5.834. Constanra Carreira Nunes,
5.835. E liodoro dos Santos.
5.837. Fraetel da Silva Guerra.
5.838. Izabel Araú jo.
5.839. José Vianna.
5.840. José A lves de Freitas.
5.842. Odette Guerra.
5.843. Olyntho Lopes da Silva
5.844. Oetavio de O liveira .
5.845. Perciliano S ilva.
5.847. Pedro Fontes F ilh „ .
5.848. Sebastiana dos Santos.
5.849. Aristides Alves Bezerra.
5.850. A lvaro A ld igu ieri.
5.852. Antonio Anastacio da Silva
5.853. Antenor Conceição.
5.854. Oswaldo Tobias da S ilva .
5.855. Accacio Pereira da S ilva .
5.858. Aguido de Mattos.
5.861. A lfredo Barcellos.
5.864. Cosme Nunes de O liveira .
5.866. Claudomiro Barroso da Soledade Innocencio.
5.868. E lpidio José Am aral.
5.869. Faustino A lves da S ilva.
6.053. A lvaro Fernandes.
6.051. José Pereira de F igueredo.
6.050. Cicero André da Silva.
6.055. Conceição dos Santos Capyrunga.
6.058. Genesio Barcellos de Albuquerque.
6.059. Henrique Augusto Rosa.
6.061. José Garcia Chaves.
6.062. Jovenilio de Souza Continho.
6.063. Jovino Antonio Patricio .
6.064. Nicolan Manoel de O live ira .
6.065. Ondina de Souza Andrade.
6.066. Pedro Carneiro.
6.067. Rodoval S ilva.
6.068. Armando de Souza Abdeu
6.069. Aguido Teixeira  de Abreu.
6.071. Antonio N ilo  Barcellos.
G.076. Maria Martins Alcantarino.
6.078. Luiza Cardoso R ibeiro.
6.080. Manoel Barcellos de O liveira .
6.082. Nicodemos Augusto de Souza.
6.083. Octacilio Antonio de O liveira .
6.064. Nicolau Manoel de O liveira .
6.087. A lvaro Ribeiro de Souza.
6.089. Antonio Dantas.
5.881. José F igueiredo Junior.
5.882. José Martins da S ilveira .
5.883. João Baplista da Silva F ilh o .
5.884. Joventino Guedes de Souza.

5.885. Lu iz Paulo da S ilva.
5.886. Lu iz da Silva Trindade.
5.887. Manoel Florencio F e ijó .
5.888. VValdonado Quinhões.
5.890. Messias Pedro Serapiâo.
5.891. Manoel Gomes da Cunha.
5.895. Oswaldo Faustino Dias.
5.897. Onofre Rosário Ferre ira .
5.898. Oscar Fontes.
5.915. Isaac Rodrigues da S ilva.
5.916. Jobel de Barros Casseres.
5.917. João Baptista da Rocha.
5.918. João Ferreira  Junqueira.
5.919. João A lves da Rosa.
5.920. José Colleto Gomes.
5.921. José Augusto dos Santos.
5.922. Lu iz Evaristo Iria rte  Rayser
5.923. L ino da Silva Gomes.
5.924. Miguel Rodrigues Chaves
5.925. Manoel Alves da Rosa F ilho .
5.926. Manoel da S ilva.
5.929. Manoel Mauricio.
5.930. Noé Rodrigues de Pauln.
5.931. Praehedes Manoel V itorino.
5.933. Pedro Macedo F ilho .
5.934. Pedro Francisco Lu iz.
5.935. Rubem Barreto.
5.936. Sergio de Souza Rosa F ilho.
5.938. Sebastião Pereira de Sant'Anna.
5.939. Sacomam Herm inio.
5.940. Sebastião Evaristo da S ilva.
5.941. Sebastião Gomes de Souza
5.943. Talberto da S ilva.
5.944. V erg ilio  Te ixe ira  dos Santos.
5.945. W ilson  Coelho de Souza.
5.946. W aldem ar José Dias.
5.947. W anderlm o Coelho da S ilva.
5.949. Xisto de O liveira Luz.
5.951. Adelino Pinto Monteiro.
5.952. A lvaro Antunes de Carvalho
5.953. Albino Madeira.
5.954. A lvino Alves de L im a.
5.955. Agenor Pereira da S ilva.
5.956. Ataulpa Pereira da Silva.
5.957. Antonio Salvador de Freitas
5.958. Brasilino Bernardes de Souza
5.959. Benedicto Joaquim Cesario.
5.960. Benedicto Cardoso de Moraes.
5.961. Benjamin José da S ilva .
5.962. Ernesto Cavim.
5.963. Ermelindo Baptista de O liveira .
5.964. José Pereira Duarte.
5.966. José Pedro Xavier Lopes.
5.967. Moacyr Velloso Nogueira.
5.968. José Alves de Souza.
5.969. Eudoxia Marcondes dos Sanlos.
5.970. Maria Nalalia Marcondes dos Santos.
5.971. Joaquim Marcai.
5.972. Caetano Valentim  de Souza.
5.974. Francisco da Rocha Braga.
5.975. Antonio Alves Badajóz.
5.976. Amalia Ferre ira .
5.977. Lconor Ferreira de Souza.
5.978. João Carlos Balthazar da S ilveira.
5.979. Irineu José de Moura.
5.980. João Martins M oreira.
5.981. Joaquim de Souza.
5.982. Gentil da Silva O liveira.
5.984. Moacyr V ie ira  da Silva
5.985. Benedicto Antonio de Faria
5.986. Antonio Damazio.
5.987. Manoel Corréa.
5.989. Agenor da Silva FlAres.
5.990. Ernestino José Madeira.
5.991. W aldem ar A ffonso de Freitas.
5.992. Scverino Barroso de Carvalho.
5.993. Mauricio A lves Ferre ira .
5.994. José Pedro de O liveira .
5.995. Albino A lves da Silva.
5.996. Vicente Jannuzzi Iadança.
6.004. Ab ilio Anlonio de Am aral.
6.000. João Damasceno Gomes.
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6.001. Francisco Carvalho.
6.003. Oscar Moreira da S ilva .
6.005. José Ferre ira  do Nascimento.
6.007. A lzira  Tavares D ias.
C .009. Newton da Cunha Freitas.
0.010. Angelo Bernardo Barradas.
6.011. Benedicto Felippe F erre ira .
6.012. F irm ino L iberato Rebouças.
6.013. Fausto Faustiniano Paranhos.
6.014. João da Cunha.
6.015. Manoel R ibeiro.
6.016. Manoel José dos Sanlos.
G.017. Agenor Nery Mendes.
6.018. W aldem ar R ibeiro Cardoso,
6.019. Lu iz Antonio de F aria .
6.020. Cosme Pinto Martins.
6.021. Hygino José V ie ira .
6.022. Eunice Farias.
6.024. Paulino José de A lm eida.
6.025. Carlos Joaquim de Lacerda Junior.
6.026. Calixto Antonio de A raú jo .
6.027. Oswaldina dos Santos.
6.028., Mario dos Santos Nora.
6.029. Agrip ino José da Gama.
6.030. Am elio de Frias Brandão.
6.031. Aristides M ingole Monteirc
6.033. José V ita lino de O liveira .
6.034. Manoel Espirito Santo Guedes de Lacerda.
6.035. Orlando Zonias.
6.036. Pedro Macedo F ilh o .
6.037. Percilianna Barrozo.
6.038. Orivaldino Pedro Macedo.
6.039. Silvino Correia de Loreto .
6.040. Sarah de Azevedo Maya.
6.042. Maria de Lourdes Azevedo Mava.
6.043. Pedro Rocha da S ilva .
G.044. Carlos Bruno dos Reis.
6.045. Juvenal Ignacio Marmello
6.046. Antonio José de Miranda.
6.048. José Pereira dos Santos.
C .049. Epaminondas Tavares de vasconeollos.

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 18 DE JULHO 
DE 1934

C. 112. Arlette de Azevedo Cabral.
6.118. A líredo Ignacio da S ilva .
6.119. Eduardo R ibeiro.
6.121. Humberto José Ferre ira .
6.122. lioracy Baptista do Nascimento-
6.127. Manoel Custodio.
6.129. Manoel Ferreira  de Araú jo.
6.133. Samuel da Costa Ramos.
6.135. Alcino Valente.
6.136. Bento Furtado de Faria .
6.137. Benedicto de O liveira Junior.
6.13S. Ernesto V ie ira .
6.141. AUleredo Nunes.
6.113. Anicelo Corrêa de Sá.
6.144. Armando V ieira de Carvalho.
6.145. Annilwl Marcellino dc Carvalho.
6.140. Antenor Menezes.
6.148. Francisco Pereira  da S ilva .
6 . 149. Francisco Franco de Macedo.
6.152. Iracy de O liveira Marques.
6.153. João Travesso.
6.155. João Salino.
6.156. Jarbas da Costa Mendes.
C. 158. Joaquim Caetano Fontes.
C. 102. Matheus Borges de Menezes.
6.165. Rubem dos Santos.
6.166. Jacintho Francisco Benevenuto Inaelu .
6.167. José Rodrigues.
6.168. Sylvio  Rangel.
6.169. José Gomes.
6.170. Felisberto Gomes Jardim .
6 . 171. Antonio Francisco Dutra F ilh o .
6.174. Arym a Ferre ira  M artin ».
0.175. Antenor Martins.
6.176. Manoel dos Sanlos Barbosa.
0.177. Edgard Rangel.
0.180. Arlindo José Corla l.
0.181. Bernardino Cortat.

6.183. Evaristo José de O live ira .
6.185. Jair Rodrigues da Paixão.
6.186. Josino José Gomes F ilh o .
6.187. Manoel Benedicto da S ilve ira  Matt03.,
6.188. Mario Saraiva.
0.190. Terencio Teixeira  da Paixão.
6.197. Benedicto Barbosa Junior.
6.198. José Ernesto do Patrocínio.
6.202. Jarbas F erre ira  de Souza.
6.205. Laurindo Luiz dos Santos
6.209. Manoel Duarte.,
6.214. Oswaldo Antonio Lopes.
6.215. Pam pillo da Silva Reis.
6.216. Theobaldo Marins.
6.217. João Carneiro F ilh o .
6.219. José A lfredo .
6.220. Marcos Matheus.
6.223. Lu iz Ignacio da S ilva .
6.224. José Manoel de Carvalho.
6.226. José Duarte Brandão.
6.227. Dalila Rodrigues do Nascimento.,
6.236. João Segundo da Motta.
6.246. Cosme Marinho de Andrade,
6.247. José Carneiro da S ilva .
6.251. Pedro José de Carvalho.
6.252. José Pereira  de Souza.
6.255. Archimedes Valentim .
6.257. Margarida Bahia de B ritto .
6.258. José Drumont e S ilva.
6.259. Jenny Saldanha de Medeiros,
6.261. Manoel Leocadio de F reitas.
6.262. Julio de Rezende Monsôres.,
6.263. Irene Destri Lobo.
6.264. João Baptista da S ilva .
6.265. Oscar T e ixe ira .
6.266. José Taveira  Miranda.
6.267. Zacharias M iguel.
6.268. Mario X avier.
6.269. Oetavio Sobreira.
6.270. W aldem ar Percilio  dos Santos.,
6.271. Paulo A lves Marins.
6.272. Agostinho V ie ira  de Abreu .
6.273. Athanasio Antunes da S ilva .
6.274. Avelino Cândido A lves F ilh o .
6.275. Adib D ib.
6.276. Am érico José Dantas.
6.278. Antonio Galdino.
6.279. Antonio Lu iz A lves .
6.280. Antonio M oreira.
6.281. Aristeu M ax-liber de A lm eida .
6.282. Apolonio Antonio de Jesus.
6.285. Benedicto José dos Reis.
6.286. Benedicto de Souza Barros. .
6.288. Celino Garcia F erre ira .
6.289. Euzebio Soares da Cunha Campos.
6.290. Enéas dc Paula P in to.
6.291. Etelvino de Paiva Dantas.
6.292. E rcilio  Cardoso.
6.293. Francisco Gregorio da Rosa.
6.294. Godofredo R ibeiro.
6.295. Ilermogenes R ibeiro dos Santos.
6.296. Hercilio Pedro.
6.297. Henrique José V ie ira .
6.299. José da Paixão Am ara l.
6.400. Augusta Musi de M ello.
6.401. Cerilia de Mello.
6.403. Durvalina Barreto Cabral.
6.404. Lucia Barreto.
6.405. Zilda F erre ira  de M ello.
6.407. Maria de Mello Barreto.
6.408. Helena de Mello T e ix e ira .
6.410. Odilon Barreto Cabral.
6.411. Aprig io  Raymundo.
6.412. Aristides Dias Corrêa.
6.413. A lvaro Francisco Soares.
6.414. A lvaro Corrêa T e ixe ira .
6.415. Armando Lu iz Antunes.
6 . 416. A larim  Ignacio de A lm eida.
6.417. Antenor José T e ix e ira .
6.418. Agenor Gama.
6.419. Antonio Telles dé Menezes.
6.420. A lberico Soares de Araujo,-
6.421. Benedicto José M aria.
6.422. Benedicto Januario de Souza.,
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6.423. Benedicto José do Amara
6.424. Benedicto Antonio Barbosa.
6.425. Clevelano Telles de Menezes.
6.427. Cypriano Ignacio da Costa.
6.428. Davia Schim idt.
6.429. Deocleciano A lves dos Santos.
6.430. Euclydes José Rodrigues.
6.431. Ernesto Joaquim de O liveira . 
0.432. E lpidio Fa lle iro .
6.433. Eduardo da Silva Guimarães.

6.434. Francisco Pedro de Macedo.
6.436. Hòrtolino Pereira P into.
6.437. José Pereira  da Costa.
6.438. José da Costa Leitão .
6.439. Josq Rodrigues Anchieta
6.440. José Coelho da Silva.
6.441. José Rodrigues F e lix .
6.444. João Ferreira  da Silva.
6.445. Lourenço Felisbino Rodrigues.
6.447. Manoel Benigno Dias.
6.448. Manoel Monteiro da Silva.
6.449. Manoel Lopes.
6.450. Manoel Ignacio da Costa.
6.451. Manoel Augusto de A lm eida.
6.452. Mariano Franeisco dos Santos.
6.453. José Moreira de O liveira.
6.454. W aldem ar Rodrigues Paixão.
6.455. Francisco Gomes V o lta .
6.456. Lu iz Frazão da Silva.
,6.457. Manoel Rodrigues.
6.458. Manoel França Lopes.
6.459. Jobini Ferreira  da S ilva.
6.460. José Th iago.
6.461. Araeeles Moreira de O liveira .
6.462. Francisco Palerm o.
0.463. T ito  Lu iz de Araú jo.
O .V '4 . V.ri nn<’ * F* **»»••
>• 4 Armando Francisco Xavier 
a i iw . João Corrêa L im a.
6.467. Benedicto Ribeiro F ilh o .
6.469. Antonio Roque da S ilva.
6.470. Benedicto Francisco Cherem.
6.471. Benedicto Lu iz das Chagas.
6.472. José Francisco do Nascimento.
6.473. Heitor Pacifico.
6.474. Nemezio Bispo dos Santos.
6.475. Na ir Reis das Cliagas.
6.476. Pedro Gomes de O liveira
6.478. João Salino.
6.479. Procopio Duarte.
6.304. João Pereira -da S ilva.
6.305. Rachel Ramires Saldanha.
6.306. João Felippe Teixeira  F ilho .
6.307. João A lves da S ilva.
6.308. João Felisberto Costa.
6.310. Marccllino Diogo Moreira.
6.311. Manoel de Alcantara Barbosa F ilho .
6.312. Oswaldo Garcia Ferre ira .
6.313. Orlando dos Reis Branco
6.314. Roque Raymundo.
6.316. Sebastião Jacutinga Duarte F erre ira .
6.317. Silvestre Ferreira  V illaça.
6.318. Sebastião de Azevedo.
6.320. Valcncio de Almeida Rios.
6.321. V irg ílio  Pereira da S ilva .
6.324. Antonio Medeiros Braga.
6.328. Amancio Passos Reis.
6.330. Em ilio José de SanCAnna.
6.333. Francisco Gonçalves Pere ira .
6.334. José Porto.
6.335. João Antonio dos Sanlos.
6.337. Mayer Dray.
6.339. Anastacio Nunes.
6.340. Manoel Claro de O liveira.
6.341. Paulo da Cruz Monteiro.
6.343. W aldem iro de Souza.
6.345. Antonio de O liveira Cesar.
6.346. Francisco Alcino de Jesus.
6.347. José Gonçalves T e ixe ira .
6.349. Benedicto A lves de O liveira .

6.350. Carmeüa Granado Ramos.
6.352. Celso Torres.
6.353. Eduardo A lves de Souza.
6.354. Francisco Zánoni.
6.355. José Rabello Cidado.
6.359. Manoel Rodrigues.
6.360. Carlindo Marcellino.
6.361. A lvaro Mariano.
6.363. Oswaldo Pereira .
6.364. V icente Honorio Gom t.
6.366. W aldem ar Jardim da S ilve ira .
6.368. Annibal Barrote.
6.369. Emygdio Vicente Lu iz.
6.370. José Stanislau de Carvalho,
6.371. Octacilio José de O liveira .
6.373. Orlando Joaquim de O liveira.
6.374. Octaviano Carreiro da S ilva.
6.375. Manoel Fontes da S ilva.
6.376. Aristóteles da S ilva.
6.377. E lv iro  José Labre.
6.378. A lvaro José do Amaral.
6.379. Lu iz V ie ira  Duarte
6.380. Antenor Camargo.
6.383. Manoel Antonio Ferre ira
6.384. Am élia da Rocha Mello.
6.385. Carlina Ramos Ferreira
6.386. E lzira de Mello Braga.
6.387. Herminia Rosalina de Mello.
6.388. Maria de M ello.
6.390. Arinda de M ello.
6.391. Cecilia de Mello.
6.392. Leonor de Mello Menezes.
6.393. Na ir  Motta.
6.394. Luiza de Mello.
6.395. Olga da Rocha Mello.
6.396. Altam ira Motta de Mello.
6.397. Manoel Joaquim de M e » «
6.398. Luiza Telles Ribeiro
6.399. Ililton  de Mello.

INDEKEUIDOS :
5.703. Belarmino Bastos.
5.704. Cantilda Simões da conceição.
6.716. José Pacheco.
5.717. A lip io  Dias P into.
5.718. Agenor A ffonso Costa
5.719. Agenor Nunes da Silva
5.721. André Sebastião Filho.
5.722. Belm iro José Pinto.
5.723. Balbina Ribeiro A lves.
5.726. Carlos José da Cruz.
5.727. Cândido Crispim de Souza.
5.728. Euclvdcs Gomes de Agu iar.
5.729. Eronides Teixeira  Soares.
5.730. Edmundo Pereira da Silva.
5.732. F lav io  Leonardo Pereira .
5.735. Genario José da Silva.
5.739. Jayme Siqueira.
5.740. Jovino A lves.
5.742. Julio Rafael Machado.
5.743. João Fernandes de Mello.
5.744. João Mariano da Costa.
5.747. Zeferino da Silva Coelho
5.748. José Vicente de O liveira .
5 749. Lu iz Carolino da S ilva.
5 751. Moacyr Moraes.
5 752. Manoel Julião.
5 753. Manoel Carolino da S ilva .
5 754. Manoel Joaquim de Siqueira 
5 755. Manoel do Nascimento.
5 756. Manoel Lu iz Pereira .
5 757. Norival Machado.
5.758. Nelson R ibeiro.
5.761. Oscar Cândido de Queiroz
5.762. Ricardino José da S ilva .
5.763. Sylvio  R ibeiro da Silva
5.764. V ictor José de Albuquerque.
5.768. Armando Francisco Van-Greem .
5.769. Armando Dias da Silva
5.779. Pedro Conceição.
5.785. Edgard Conde.
5.787. Arnaldo Antonio Botto.
5.788. Reinaldo Augusto Monteiro.

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 19 DE JUI.IIO 
DE 1934
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5.789. Aristides A lves das Neves.
5.790. M aiia Esther.
5.791. João Venancio da Silva
5.793. Orlando Corrêa.
5.794. A lfredo Ramos Souto.
5.795. Juvenal P into da Fonseca.
5.800. Tertuliano dos Santos.
5.805. Moysés Schulman.
5.810. Paulo Lopes de Vasconcellos.
5.813. Alcindo da Cunha.
5.820. Sebastião Francisco A lves.
5.821. Sebastião de Camargo.
5.870. Francisco Paulo de.Assis.
5.873. Heitor Rodrigues de Mallos
5.874. Helvecio Costa Sant’Anna.
5.875. Horacio de Carvalho.
5.900. Quintino da Silva Gomes.
5.902. Sebastião Celso de Siqueirs
5.903. V icente da Silva Cabral.
5.908. Em ilio  Adriano V illon .
5.910. Francisco Thomaz.
5.913. Guilherme Pedro Santiago,
5.880. José Francisco Mauricio.
5.889. Manoel Muniz Falcão.
5.892. Norival Lu iz Barbosa.
5.893. Nagib Abralião Narciso.
5.894. Oswaldo Ferre ira  Barbos...
5.896. Oswaldo de Araú jo.
5.899. Pedro de O liveira Carvalho
5.927. Manoel de Souza Rosa.
5.928. Manoel Pereira de Castro.
5.932. Pinhos Chor.
5.937. Salamão Chor.
5.942. Sebastião Baptista da Silva
5.948. Xerxes da Luz Pontes.
5.950. Alberto Fernandes da S ilva.
5.965. Francisco Francelino Xavier
5.983. Arcelino Antonio Rodrigues.
5.988. W aldem ar Aecioli de Carvalho S ilva.
5.997. Benedicto de O liveira .
5.998. Augusto de Souza e S ilva .
5.999. Euclides Lu iz de O liveira.
C .002. V irg ílio  Senna de Aguiar.
6.006. A lzira "Rosa Cintra V ida!.
6.032. Quirino Francisco de Souza
6.047. Genaro Protasio Cajueiro.
6.058. Adjalme Barbosa A legria .
5.836. Euclelia de Souza Gomes.
5.841. José Justino.
5.846. Pedro José de Andrade.
5.851. Alcides Xavier de Castilho
5.856. Athayde Lopes.
5.857. Alberto d* Oliveira Braga.
5.859. Antonio Marques de O liveira 
5.860 Agenor da S ilva.
5.862. Brigido Pereira de Souza.
5.863. Bernardino da Silva Trindade.
5 865. Castor Rodrigues Barboza.
5.867. Cezar Rezende.
6.052. Antenor F erre ira .
6.054. Ariosto Fontana, 
b .056. Elza Maria Bernardes.
6.057. Francisco Lu iz do Coute.
6.060. José Rodrigues Chaves.
6.070. Antonio A rin e lli.
6.072. Claudionor de Andrade
6.073. Cicero dos Santos.
6.074. Honorato da Silva.
6.075. Idalecio Sant’Anna Rosa.
6.077. Agenor Eduardo de Azevedo.
6.079. Luiz Almeida de O liveira .
6.081. Messias Camargo.
6.085. Venancio da Silva Trindade.
6.086. Yolando de Albuquerque Estevcs.
6.088. Arvnaldo Alves de SantAnn.i.
6.090. Anlonio José Scdré.
6.091. Antenor Jacinto.
6.092. F.lesbão José Carlos.
6.093. Elias da Rosa Teixe ira .
6.094. Francisco José de Queiro..
6.095. Fragula Elza da Silva A.buqucrque.
6.096. F loria l T rilles  I .  Ba.Pa.
6.097. Genario da Rose Porlaga..

b .098. Joaquim Alves Correia.
6.099. Joaquim Coelho de Menezes
6.100. Manoel Ribeiro Mendes.
6 . 101. Manoel Botelho de Moraes.
6.102. Manoel Botelho da S ilva.
6 103. Manoel Lopes L u iz . '
6.104. Plutarco Trilles  Y  Badia.
6.105. Reynaldo Ceylão Rangel.
6.106. Samuel Bernardo dos Santos.
6.107. Vicente de Paula.
C. 108. Antonio da Silva V ie ira .
6.109. Aurino Suzano da Siiva.
6.110. Alinadario de Loreto .
C. 111. Alexandre Cláudio de Siqueira.
6.113. João de Alm eida Borges.
6.114. Arnaldo R ibeiro de Andrade.
6.115. Antenor Marques Coimbra.
6.116. Aicino de Castre.
6.117. A ltino Ferreira  da S ilva.
6.120. Genesio Baptista W allem cn.
6.123. Herculano Pereira  de Carvalho.
6.124. Joaquim de O live ira .
6.125. João de Castro.
6.126. Lu iz de Castro.
6.128. Maria da Gloria Carvalho c S ilva .
6.130. Manoel Gonçalves Coutinho.
6.131. Monsueto Dias R ibeiro.
6.139. F e lix  Rodrigues da S ilva.
6.140. Francisco Claudiano da Silva
6.142. Ades Antonio dos Santos.
6.1,47. Clarismundo Rodrigues dos Santos.
6.150. Gentil Miranda de Sampaio.
6.151. Guerrino L icolino.
6.154. João Bertrani.
6.157. José Carlos Marins.
6.159. Judith Alves de Azevedo.
6.161. L eve i de Mattos.
6.163. Manoel José da Costa.
6.164. Manoel Mascarenhas F ilho.
6.172. Antonio Garcia Martins.
6.173. Aristides Francisco Passos.
6.178. Astrogildo Maneei Brum.
0.179. Aladino Antunes Te ixe ira .
6.182. Carmen Suarez S ilva.
6.184. Henrique de Freitas Vallc.
6.189. Nair de Freitas T inoco.
6.191. Antonio Thomaz Gomes.
6.192. Antonio Alves Le ira .
6 .Í9 3 . Antonio Manoel Guedes.
6.194. í.ntoniu Monteiro.
6.195. Aristóteles Barbosa L im a.
6.197. Francisco Nunes.
6.199. José da Silva Paiva.
6.300. José Barreto de Freitas.
6.301. José Nogueira Barros.
6.302. José Antonio Th im oteo.
C .303. Joaquim Francisco da Cosia.
G .309. Lu iz Mendonça Ribeixo.
0.315. Raymundo A le ixo .
6.319. Sancho Sampaio.
6.322. V irg iü o  Leal de Araú jo.
6.323. A ry  Fernandes.
6.325. Arthur Ferre ira .
6.326. Antonio Ignacio da S ilva .
6.327. A larino Gomes.
6.329. Antonio de Am orim
6.331. Gentil de Castro.
6.332. E lvir? Micheloni.
6.336. Lindolpho T e ixe ira .
6.338. Manoel Belm iro de SanFAnna.
6.342. Sebastião Pereira  da S ilva.
6.344. Octacilio Dias W olney.
6.348. Antenor Lu iz Antunes.
6.351. Joaquim Campos de Azevedo 
C .356. Fausto Fernandes da S ilva.
6.357. F irm ino Ferreira  P into.
6.358. Maximo Antonio Barbosa Junior.
6.303. O ttilio V ieira  da Costa.
6.372. Raymundo A lves.
6.381. Helena de Mello Barra.
G.382. Carlos Henriques Fernandes,
6.389. Joaquim Alves da Fonseca.
6.200. João Teixeira  Barata.
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(5 201. João A lves da Cruz.
6.203. Joaquim Nivardo da S ilva.
6.204. Joaquim Constantino de Souza.
6.206. Maria A lice de Queiroz F erre ira .
6.207. Manoel de Gouvêa.
6.208. Manoel de Abreu Rangel.
6.210. Manoel Monteiro Maia.
5.211. Manoel V ie ira  da Cunha.
6.212. Norival Machado.
S 213. Oscar Francisco da S ilva.
6.218. Manoel Eernardo de O live ira .
6.221. L u iv a i Pnmponet.
6.222. José Francisco Belém .
6.225. José Lopes da S ilva .
6.228. N ilo de O liveira .
6.229. João José R ibeiro.
6.230. Manóol Arnancio de Sá.
6.231. Eunou A>*-;xo das Neves.
3.232. Zacharias Zacharias.
6.233. Eloy da S’ !va .
8.234. A lberto de Castro.
6.235. José Pereira  de Souza,
6.237. Codrato dos Reis Costa.
6.238. Absalin Torres.
6.239. Martins Pere ira .
6.240. Renato L ino Calixto.
6.241. José A le ixo  das Neves.
6'. 242. Rafael MaeSse.
6.243. Manoel Antonio Joaquim dos Santos.
6.244. Francisco Corrêa Porto .
6.245. Vicente de Paula.
5.248. Anthero da S ilva.
5.249. Hyppolito da Silva Guedes.
5.250. Lindonora Machado.
5.362. Francisco Haia.
5.367. Alenxandre Deutsch.
6.132. Ricardo Dias R ibeiro.
6.134. Sebastião Gaspar de O live ira .
6.160. Ludovico Gomes da S ilva .
6.277. A lvaro Lucio dos Santos.
5.253. Herm inio Lopes da Silva.
6.254. Manoel Barbosa do Sacramento.
6.256. Nilza V ie ira  A legria .
6.260. Euzebio João da S ilva i
6.273. Benedicto Te ixe ira  B ittencourt.
6.284. Benedicto Domingos de O liveira.
6.287. Carlos Augusto Borges.
6.298. José Botelho.
6.402. Nair de Mello Fernandes.
6.406. Maria Deolinda Coupé T e ixe ira .
6.409. Antonio da Silva Ferre ira  Junior.
6.426. Cláudio Moura.
6.435. Guilherm ino Martins.
6.442. José Te ixe ira  da S ilva.
6.443. João Antonio Rangel.
6.446. Maria D iniz do Nascimento Caldas.
6.468. Manoel Cruz de O liveira .
6.477. Francisco Justiniano da S ilva.
6.480. José Machado dos Santos.

EDITAES DE INSCR1PÇÃO
Primeira Cireumscripção

SEGUNDA ZONA E LE ITO R A L

ín isfrictos municipaes do Gloria, Santa Thercza, Santo An* 
tonio e A juda)

Juiz —  Dr. Frederico de Burros Barreto

Faço público, para os fins dos arts. 43 do Código e 25 
do Regimento dos Juízos e Cartórios Eleitorais, que por ôste 
Cartório e Juizo da 2a Zona Eleitoral, estão sendo processa
dos os pedidos de inscrição dos seguintes cidadãos;

LU C IL IO  FERNANDES M ARTIN S  (4 .672 ), filh o  de Manoel 
Feliciano Martins e de Porcina Fernandes Pereira Mar
tins, nascido a 30 de outubro de 1906, no Estado de M i
nas Geraes, residente á Estrada de Manguinhos, s|n, 
empregado publico, solteiro, com dom icilio eleitoral no 
districto municipal de G loria . (Qualificação e x -o ff ic io .)

'N O E L  CAETANO DE ARAÚJO (8 .471 ), filh o  de JanuariO 
Caetano de Araú jo e de Maria Benedicta de Araújo, nas
cido a 3 de maio de 1906, em Ubatuba, Estado de São 
Paulo, residente á rua Pedro Américo, 40, photographo, 
solteiro, com dom icilio eleitoral no districto municipal 
de G loria . (Qualificação requ erida .)

ROBERTO REBELLO  (10.021), filh o  de Roberto Rebello o 
de Antonia A lves Rebello, nascido a 14 de dezembro de 
1894, no D istricto Federal, residente á rua A lm irante 
A llxandrino, 324, commercio, solteiro, com dom ic ilio  
eleitoral no districto municipal de G loria . (O ualiíica- 
ção requerida .)

JOÃO LIM A  DA CRUZ (10.264), filh o  de Salvador L im a da 
Cruz e de Maria Clementina Lim a da Cruz, nascido a 24 
de novembro de 1897, no Estado da Bahia, residente á 
rua Cananéa. 164, empregado publico, casado, eora do
m icilio  eleitoral no districto municipal de G loria . (Qua
lificação requerida .)

M ANOEL DE FR E ITA S  (10.392), filh o  de Pedro Gomes e de 
Maria Joanna, nascido a 5 de janeiro de 1900, no Es
tado da Bahia, residente á rua José Hvgino, 27. com
mercio, casado, com dom icilio eleitoral no districto mu
nicipal de G loria . (Qualificação requ erida .)

MARIO LEOPOLDO BECHTINGER (10.845), filho de Joscph 
J. Bechlinger e de Alm a Leal Lima. nascido a 19 do 
março de 1891, em Pelotas, Estado do Rio Grande do 
Sul. residente á rua Buarque de Macedo, 8, commercio, 
casado, com dom icilio eleitoral no districto municipal 
de G loria. (Qualificação requerida .)

> Terceira Cireumscripção

O ITAVA  ZONA E LE ITO R A L

(Districtos municipaes de Jacarípaguá, Madurcira, Pavnna 
e Anchieta)

Juiz —  Dr. A fran io Antonio da Costa

Faço publico para os fins dos arts. 43 do Codigo e 25
do Regimento dos Juizes e Cartorios Eleitoraes, que por esto
Cartorio e Juizo da oitava zona eleitoral, estão sendo proces
sados os pedidos de inscripção dos seguintes cidadãos;

MANOEL GONÇALVES (6 .600 ), filho de José Gonçalves e de 
Maria Leonor Fernandes, nascido a 6 de setembro de 1912 
no D istricto Federal, commercio, solteiro, com dom icilio 
eleitora! no districto municipal de Anchieta. (Qualifica
ção requerida .)

PEDRO M ANOEL DE ASSIS, (6 .601 ), filh o  de Manoel Adão 
de Assis e de Durvigs Maria Rita. nascido a 10 de de
zembro de 1911, em Valença Estado do Rio de Janeiro 
Estado do Rio de Janeiro, operário, solteiro, com domi
c ilio  eleitoral no districto municipal de Madureira. 
(Qualificação requerida .)

LUCIO  MACHADO COSTA (6 .602 ), filh o  dc Antonio Ma
chado da Costa e de Lucia Machado da Costa, nascido a 
5 de março de 1S84, no D istricto Federal, operário, ca
sado, com dom icilio eleitoral no districto municipal dc 
Pavuna. (Qualificação requerida .)

NELSON RODARTE MACHADO (6 .603 ), filho  do F.lidio do 
Faria  Machado e de Dolores Rodarte de Faria Machado, 
nascido a 16 de agosto dc 1907, no D istricto Federal, 
ferroviário , casado, com dom icilio eleitoral no districto 
municipal de Pavuna. (Qualificação requerida .)

CESAR JULIO  V IL L A R  (C .604), filh o  de Cesar V illa r e de 
Gianni Jones, nascido a 24 de outubro de 1883, no D is- 
Iricto  Federal, commercio, casado, com dom icilio eleito
ral, no districto municipal de Pavuna. (Qualificação 
requerida .)

M IGUEL GOMES L IM A  COELHO (C .605), filh o  de Clodoml- 
ro Augusto Gomes Coelho e de Anna Rosa L im a Coelho, 
nascido a 13 de agosto de 1908, em Andrade Pinto, Es
tado do Rio de Janeiro, commercio, solteiro, com domi
c ilio  eleitoral no districto municipal de Jaearépaguá. 
(Qualificação requerida .)
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IV O  PEREIRA FONTES (6 .606 ), filho de Ismael V ie ira  
Faria  e de Jesuina Maria de Jesus, nascido a 26 de 
agosto de 1907, no D istricto Federal, operário, solteiro, 
com dom icilio eleitoral no districto municipal de An - 
chieta. (Qualificação requerida .)

JOOSE SOARES PACHECO (6 .607 ), filh o  de Manoel A lves 
Pacheco e de Maria Soares Pacheco, nascido a 27 de 
fevere iro  de 1911, em Therezopolis, Estado do Rio de 
Janeiro, commercio, casado, com dom icilio eleitoral no 
districto municipal de Madureira. (Qualificaçao' reque
r id a .)

ALCIDES MENEZES (6 .608 ), filh o  de João Gomes Fernan
des e de Maria R ita Menezes,, nascido a 16 de janeiro 
de 1901, em João Pessoa, Estado da Parahyba do Norte, 
operário, solteiro, com dom icilio eleitoral no districto 
municipal de Pavuna. (Qualificação requerida .)

KO R IVAL DOS SANTOS L IM A  (6 .609 ), filh o  de Valentim  
Santos L im a e de Bento Maria da Costa, nascido a 31 do 
março de 1909, no D istricto Federal, commercio, sol
teiro, com dom icilio eleitoral no districto municipal dc 
Anchieta. (Qualificação requerida .)

W A LD E V IN O  JOÃO RODRIGUES ARAÚJO (6 .610 ), filh o  
de Evaristo Bispo Lourenço Rodrigues c de Rita de 
Araújo, nascido a 24 de junho de 1910, no D istricto F e - 
districto municipal de Anchieta. (Qualificação reque- 
deral, operário, solteiro, com dom icilio eleitoral no 
r id a .)

DOMINGOS RODRIGUES DE SOUZA (6 .611 ), filh o  de 
Prudencio Rodrigues de Souza e de Hortencia Thereza 
Souza, nascido a 23 de outubro de 1896, no D istricto 
Federal, operário, solteiro, com dom icilio eleitoral no 
districto municipal de Jacarépaguá. (Qualificação re
querida .)

DJALM A AUGUSTO SAM PAIO (6 .612 ), filh o  dc Rosalina 
da Silva, nascido a 28 de outubro de 1906, no D istricto 
Federal, operário, solteiro, com dom icilio eleitoral no 
districto municipal de Pavuna. (Qualificação reque
r id a .)

JOSÉ FRANCISCO DA S ILV E IR A  (6 .613 ), filho  de Antonio 
Francisco da S ilveira e de Epiphania da Paixão S ilve i
ra. nascido a 19 de março de 1897, em Valença. Estado 
do Rio de Janeiro, operário, casado, com dom icilio e le i
toral, no districto municipal de Anchieta. (Qualifica
ção requerida.)

JOSÉ VICENTE DA S ILV A  (6 .614 ), filh o  de João Vicente 
da Silva e de Maria dos Santos, nascido a 29 de fevere i
ro de 1871, em Parahyba, Estado da Parahyba do Nor
te, reformado da Policia  M ilitar, casado, com dom icilio 
eleitoral no districto municipal de Anchieta. (Q u a lifi
cação requerida.)

IT U IC IO  CAETANO DOS SANTOS (6 .615 ), filho de Cherobi- 
na da Silva Reis, nascido a 18 de setembro de 1822, em 
T lieoph ilo  Oltoni Estado de Minas Geraes, funccionario 
municipal, casado, com dom icilio eleitoral no districto 
municipal de Anchieta. (Qualificação requerida .)

PVUL1NO MISSIONÁRIO DE O LIVE IR A  (6 .616), filh o  de 
Francisco de O liveira c de Augusta de O liveira, nascido 
a 25 de abril de 1890. em Parahyba do Sul. Estado do 
Rio de Janeiro, operário, casado, com dom icilio eleitoral 
no districto municipal de Pavuna. (Qualificação re
querida .)

SEBASTIÃO NAZARIO DOS SANTOS (6 .617 ), filh o  de Na- 
zario dos Santos e de Am elia Maria da Conceição, nas
cido a 20 de janeiro de 1891, em Valença, Estado do 
Rio de Janeiro, operário, solteiro, com dom icilio ele ito
ral no districto municipal de Pavuna. (Qualificação re
querida .)

RENATO RANGEL DA S ILV A  (6 .618). filho  de L ino Rangel 
da Silva e de Christina Antonia da Silva, nascido a 30 
de ju lho de 1906, no D istricto Federal, operário, casado, 
com dom icilio eleitoral no districto municipal dc Pavu
na. (Qualificação requerida.)

M ANOEL DE M ATTOS NETTO  (6.619), filh o  de Porfir io  
Joaquim da Mattos e de Adelaide Maria de Slattos. nas
cido a 16 de março de 1880. no D istricto Federal com- 
mercio, casado, com dom icilio eleitoral no d is liic to  mu- 
nicipal do Madureira. (Qualificação requerida.)

JAIRO DOS SANTOS (6 .620 ), filh o  de Paulino Joaquim d o »  
Santos e de Julieta Guedes do3 Santos, nascido a 10 da 
junho de 1912, no D istricto Federal, operário, solteiro, 
casado, com dom icilio eleitoral no districto municipal 
do Madureira. (Qualificação requerida .)

RODOVAL SOARES DE O LIV E IR A  (6 .621), filh o  de Guilhe- 
me Rego de O liveira Souza e de Anna Soares de O liveira, 
operário, solteiro, com dom icilio eleitoral no districto mu
nicipal de Anchieta. (Qualificação requerida .)

JOSÉ JOAQUIM GALVÃO (6 .622 ), filh o  de Camillo Bernardo 
Galvão e de Maria da Graça Galvão, nascido a 14 de ju 
lho de 1873, no D istricto Federal, guarda-livros, casado, 
com dom icilio eleitoral no districto municipal de Jacare- 
paguá. (Qualificação requerida .)

JANUARIO RODRIGUES D A S ILV A  (0 .623), filh o  de Maria 
Ferre ira  da Costa, nascido a 23 de outubro de 1901, no 
D istricto Federal, bombeiro hydraulico, viuvo, com do
m icilio  eleitoral no districto municipal de Jacarépaguá. 
(Qualificação requerida .)

JÜSTIN IANO  DO NASCIMENTO (6 .624), filh o  de Julio Anas
tácio Nascimento e de Candida Thomazia do Nascimento, 
nascido a 24 de novembro de 1903, no D istricto Federal, 
electrlcista, casado, com dom icilio eleitoral no districto 
municipal de Jacarépaguá. (Qualificação requerida .)

DLNORAH DA S ILV A  BARROS (6 .625), filha  de E m ilia  do 
Patrocinio, nascida a 1 de ju lho de 1905, no D istricto F e 
deral, domestica, casada, com dom icilio eleitoral no dis
tricto municipal de Jacarépaguá. (Qualificação reque
r id a .)

UERMOGENES JOSÉ MOREIRA (6 .626 ), filho  de Bem ardino 
José Moreira e de Carmen Rosa da Conceição, nascido a 
23 de setembro de 1901, em S. João de Itaborahy, Estado 
do Rio de Janeiro, operário, com dom icilio eleitoral no 
districto municipal de Jacarépaguá. (Qualificação reque
r id a .)

P.EEDRO CARDOSO MACHADOO (6 .627 ), filh o  de Francis
co Cardoso Machado e de Maria da Conceição Machado, 
nascido a 19 de outubro de 1882, no D istricto Federal, 
cocheiro, casado, com dom icilio eleitoral no districto 
municipal de Anchieta. (Qualificação requerida .)

AD ALBERTO  PEREIRA LINH ARES (6 .628), filh o  de An lo- 
n io Pereira  Linhares e de Alm erinda Pereira Linhares, 
nascido a 18 de outubro de 1902, operário, casado, com 
dom icilio eleitoral no districto municipal de Anchieta. 
(Qualificação requérida.)

SEBASTIÃO COSTA (6 .629 ), filho  dc Melanio F irm ino Costa, 
e de Maria Thereza Costa, nascido a 31 de janeiro de 1897, 
Conservatória, Estado do Rio de Janeiro, operário, ca
sado, com dom icilio eleitoral no districto municipal de 
Jacarépaguá. (Qualificação requerida .)

G ABRIEL ARCHANJO COSTA (6 .630), filh o  de Melanio F ir 
mino Costa e de Maria Thereza Costa, nascido a 18 de 
março de 1901, no Estado do Rio de Janeiro, operário, 
casado, com dom icilio eleitoral no districto municipal 
de Jacarépaguá. (Qualificação requerida .)

LEONARDO S ILV A  (6 .631), filh o  de Antonio Pavão de Sou
za e de Am elia Luiza de Souza, nascido a 2 de ju lho dc 
1892, no D istricto Federal, operaric, solteiro, com domi
c ilio  eleitoral no districto municipal de Pavuna. (Qua
lificação requerida.)

FRANCISCO V IL L A  ALABARCE (G.G32), filh o  de João V illa  
Gimenes e de Carmen Alabarce, nascido a 31 de agosto 
de 1901, no D istricto Federal, commercio, casado, com 
dom icilio eleitoral no districto municipal de Pavuna. 
(Qualificação requerida.)

NELSON DE O L IV E IR A  MENDES (6 .633), filho de Arm in- 
do Cândido Mendes e de V irg ilina  dc O liveira Mendes, 
nascido a 28 de maio de 1910, no D istricto Federal, 
funccionario municipal, solteiro, com dom icilio eleitoral 
no districto municpal de Pavuna. (Qualificação reque
r id a .)

AD O LPIIO  DO NASCIMENTO S ILV A  JUNIOR (6 .634 ), filho 
de Adolplio do Nascimento S ilva e de Julieta Rosa do 
Nascimento Silva, nascido a 30 de setembro dé 1902, 
no D istricto Federal, operário, casado, com dom icilio 
eleitoral no districto municipal dc Pavuna. (Qualifica
ção requerida.)
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ANTONIO JOSÉ DE S A N T A X X A  (6 .635 ), filh o  do Pedro 
José de Sant’Anna de Hortencia de Araújo Sant’Anna, 
nascido a 13 de ju lho de 1899, em Therezina, Estado do 
Piauhy, pharmaceutico, casado, com dom icilio eleitoral 
no districto municipal dc Pavuna. (Qualificação reque
r id a .)

ALFREDO DA S ILV E IR A  (6.636), filho  de A lfredo Pretextato 
A lves da S ilveira e de F illu rila  Ramos da Silveira, nas- 
çjdo a 8 de fevere iro  de 1906, no D istricto Federal, ope
rário, casado, com dom icilio eleitoral no districto mu
nicipal de Jacarepaguá. (Qualificação requerida .)

CERVALINO NONATO (6 .637), filho  de Raymundo Nonato 
e de Flausina de Souza, nascido a 7 de junho de 1S97, 
em Viçosa, Estado de Minas Geraes, operário, solteiro, 
com dom icilio eleitoral no districto municipal de Ja
carepaguá. (Qualificação requerida .)

TBEO PH ILO  JLSTIN O  COSTA (6 .638 ), filh o  de Valerio 
Justino Costa e da Carlota Maria dos Santos Costa, nas
cido a 5 de março de 1887, no D istricto Federal, com
mercio, casado, com dom icilio eleitoral no districto mu
nicipal de Jacarepaguá..

ANTONIO  DE SOUZA DIAS (6 .639 ), filho de Salviano de 
Souza Dias e de Umbelina Camara Dias, nascido a 22 
de maio de 1909, no D istrieto Federal, operário, soltei
ro, com dom icilio eleitoral no districto municipal de Ja
carepaguá .)

BENEDICTO MARIO DE O LIV E IR A  (0 .6 Í0 ), filho de llde-
fonso Mario de O liveira e de Maria Manoel da Conceição, 
nascido a 11 de agosto de 1900, no D istricto Federal, 
operário, casado, com dom icilio eleitoral no distrieto 
municipal de Pavuna. (Qualificação requerida.)

OSW ALDO PEREIRA L E A L  (6 .641 ), filh o  de Manoel da 
Silva Leal e de Anna Pereira-Leal, nascido a 28 de ou
tubro de 1900, no D istricto Federal, operário, casado, 
com dom icilio eleitoral no districto municipal de Pavu
na. (Qualificação requerida.)

JOÃO ALVE S  DA S ILV A  (6 .642), filho  de José Antonio 
A lves e de Josephina Francisca Ferreira, nascido a 7 
de maio de 1904, no D istricto Federal, operário, casado, 
com dom icilio eleitoral no distrieto municipal de Pavu
na. (Qualificação requerida .)

J/IACOAX AM ARAL (6 .643), filh o  de Amaro Amaral e de 
Jovita Innocencia, nascido a 19 de agosto de 1911 no 
D istricto Federai, funccionario publico, solteiro, com 
dom icilio eleitoral no districto municipal de Anchieta. 
(Qualificação requerida.)

JOSÉ SAPIENZA (6 .644), filho de Antonio Sapienza c da 
Judith Rizza nascido a 28 de março de 1890, no D istri
cto Federal, commereio. solteiro, com dom icilio eleito
ral, munieipal de Madureira. (Qualificação requerida.)

JAYM E AUGUSTO L E A L  (6 .655), filho de Manoel Francis
co Leal e de Anna E m ilia  Leal, nascido a 19 de setem
bro de 1891. no D istricto Federal, operário, solteiro, 
com dom icilio eleitoral no districto municipal dc Ja
carepaguá. (Qualificação requerida.)

JOÃO DA S ILV A  V ALG A  (6 .646 ), filho  de Joaquim da S il
va Valga e de Deolinda da Silva Valga, nascido a 29 de 
Janeiro de 1910, no D istricto Federal, operário, soltei
ro, com dom icilio eleitoral no districto municipal de 
Pavuna. (Qualifcação requerida.)

MANOEL TE IXE IRA  DE AGUIAR (6 .647 ), filho  de João T e i
xeira de Agu iar e de. Maria Lu iza Fontes de Aguiar, 
nascido a 21 de abril de 1910, em Nova Iguassu’ , Estado 
do Rio de Janeiro, commercio, solteiro, com dom icilio 
eleitoral no districto municipal de Jacarepaguá. (Qua
lificação requerida.)

L IO X E L D ANTAS L E IT E  (C .648), filho de Joaquim Dan
tas Le ite  e de Maria Am clia Souza Leite, nascido a 25 
de setembro de 1899, em Maceió, Estado de Alagoas, 
operário, casado, com dom icilio eleitoral no districto 
municipal de Jacarepaguá. (Qualificação requerida.)

UBIRAJARA NASCIMENTO E  S ILV A  (6 .649), filho de Adol- 
pho Nascimento c S ilva e de Julieta Rosa Nascimento 
e Silva, naseido a 29 de março de 1809, no D istricto Fe
deral, commercio, solteiro, com dom icilio eleitoral no 
districto municipal de Pavuna. (Oualificacão reque
r id a .)

MANOEL DE FR E ITAS  FE ITO SA (6 .650), filho  de Flori.m o 
de Freitas Faitosa e de Rosalina Felism ina da Silva, 
nascido a 11 de dezembro de 19Ü7, no D istricto Federai, 
operário, casado, com dom icilio eieitoral no districto 
municipal de .Anchieta. (Qualificação requerida .)

FRANCISCO JOSE TE LI,E S  (6 .651), filh o  de José Francisco 
Telles e de Joanna Barbosa Telles, nascido a 17 de abril 
de 1910, no D istricto Federal, commercio, solteiro, com 
dom icilio eleitoral no distrieto municipal de Pavuna. 
(Qualificação requerida .)

I,U IZ  AIMÉE DE CARVALHO '6 .652 ), filho  dc .Tuvenfino 
Carvalho Barbosa e de A lziro Leitão de Carvalbo, nasci
do a 25 de fevere iro  de 1913, no D istricto Federal, com
mercio, solteiro, com dom icilio eleitoral no districto 
municipal de Jacarepaguá. (Qualificação requerida.)

MANOEOL DE SOUZA BERNARDO (6 .653). filh o  de Anto
nio de Souza e de Ermelindo Redro de Souza, nascido a 
4 de outubro de 1910, no D istricto Federal, commercio, 
solteiro, enm dom icilio eleitoral no districto municipal 
de Jacarepaguá. (Qualificação requerida .)

APiLINDO LOPES DA S ILVA  (6.65 5), filho  de João Lopes 
José da Silva e de Alcina Maria da Silva, naseido a 1 
de fevere iro  de 1899, no D istricto Federal, operário, 
solteiro, com dom icilio eleitoral no districto municipal 
de Jacarepaguá. (Qualificação requerida.)

EGYDIO ALVE S  DE O LIVE IR A  (6 .655), filh o  de Francisco 
Octaviano O liveira o de Benvinda Maria de Oliveira, 
nascido a 1 de setembro de 1898, em No>*a Senhora O’ 
de Goyano, Estado de Pernambuco, commercio, casado, 
com dom icilio eleitoral no districto municipal de An
chieta. (Qualificação requerida.)

GELSO AUGUSTO CARVALHO Í6.656). 'ilho  de Ciprinno 
Augusto Carvalho e de Maria Sardinha Carvalho, nas
cido a 29 de junho de 1910, cm Campos, Estado do Rio 
de Janeiro, commercio, solteiro, com dom icilio eleitoral 
no districto municipal de Pavuna. (Qualificação reque
r id a .)

liUSF.BIO FRANCISCO ALVES (6 .657). filho de Antonio 
Francisco Alves Silva c de Maria Francisca de Paula, 
nascido a 14 de agosto de 1912. em Rochedo, Estado de 
Minas Geraes, commercio, solteiro, com dom icilio e le i
toral no districto muniicpal de Pavuna. (Qualificação 
requerida.)

BONIFÁCIO P ITTE S  XETTO 6.658), filh o  de José Pittes
» e de Albertina Perpetua da Fonseca, naseido a 16 da 

janeiro de 1905, no Districto Federal, operário, soltei
ro, com dom icilio eleitoral no districto municipal do 
Pavuna. (Qualificação requerida.)

FRANCISCO FERREIRA (6 .659). filho de Joaquim Ferre i
ra da Silva e de Maria I.uizia. nascido a 12 de ju lho 
de 1890, em Muribique. Estado de Sergipe, operário, 
casado, com dom icilio eleitoral no districto munieipal 
de Jacarépaguá. (Qualificação requerida.)

OTTO DA COSTA COELHO '6 .660 ), filho de Vasco Duarte 
Coelho e de Stella da Costa Coelho, nasedio a 27 de 
maio de 1909, no D istricto Federal, ferroviário, soltei
ro. com dom icilio eleitoral no districto municipal de 
Pavuna. (Qualificação requerida.)

NELSON LU IZ  DE ANDRADE .6.661), filho de Lu iz Carlos 
de Andrade e de Belm ira V ieira de Andrade, naseido a 
1 dc maio de 1908. no Districto Federal, commercio, 
solteiro, com dom icilio eleitoral no distrieto municipal 
de Anchieta. (Qualificação reqnerida.)

vVAI.DEMAR PEREIRA DE M ELLO (6.662). filho de Josó 
Pereira  de Mello e de Zelina Pereira de Carvalbo, nas
cido a 2 de dezembro de 1912, no DistrietoPederal, com
mercio, solteiro, com dom icilio eleitoral no districto 
municipal de Pavuna. (Qualificação requerida.)

H ILÁRIO  RODRIGUES (6 .663), filho  de Antonio Rodrigues 
e de Beatriz Alves Rodrigues, nascido a 9 de abril do 
1910, no Districto Federal, operário, solteiro, com do
m icilio  eleitoral no districto municipal de Pavuna. 
(Qualificação requerida.;

M ANOEL MARTINS ORCADES (6 .664), filho  de Manoel 
Martins Orcades e de Adelaide Escolastica Orcades, nas
cido a 18 de janeiro de 1892, no DLtricLo Federal, com-
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mercio, casado, com dom icilio eleitoral no districto mu
nicipal de Anchieta. (Qualificação requerida .)

W ALD EM AR -JOSE’ P IM ENTA (6.6Ô5), filh o  de Maria Sa- 
lomé da Conceição, nascido a 5 de março de 1905, no 
D istricto Federal, commercio, solteiro, com dom icilio 
eleitoral no districto municipal de Anchieta. (Quali
ficação requerida .)

FEBRES G IKO VATE  ( 6 . 6C6) ,  filho  de Samuel Gikovate e 
de Henia L ibe Patkis Gikovate, nascido a 14 de abril de 
1908, em Brody, Áustria, medico, solteiro, com domi
c ilio  eleitoral no districto municipal de Jacarépaguá. 
(Qualificação requerida.)

A R T IIU R  ESPÍND O LA DA V E IG A  (6 .607), filh o  de João 
Espindola da Veiga e de Margarida Rosa, nascido a 14 
de fevere iro  de 1867, no D istricto Federal, operário, 
casado, com dom icilio eleitoral no districto municipal 
de Anchieta. (Qualificação requerida .)

MANOEL QUINTINO  DOS SANTOS (6 . 668) ,  filh o  de José 
Quintino dos Santo? e de Francisca Maria da Conceiçã.o 
nascido a 7 de abril de 1893, em Salgado de São Felix, 
Estado da Parahyba do Norte, motorista, casado, com 
dom icilio eleitoral no districto municipal de Anchieta. 
(Qualificação requerida.)

PASGHOAL G E N TIL  (6 .69 ), filh o  de João Gentil A rro jo  e 
de Thercza Ruas Soares, nascido a  26 de dezembro de 
1907, no D istricto Federal, operário, solteiro, com do
m icilio  eleitoral no districto municipal de Anchieta. 
(Qualificação requerida.)

ANTENOR ALVE S  DOS SANTOS (G.G70), filho de Antonio 
Manoel dos Santos e de Perpetua Maria da Conceição, 
nascido a 24 de março de 1910, em Viçoso, Estado de 
Alagõas, commercio, solteiro, com dom icilio eleitoral 
no districto municipal de Pavuna. (Quaiificação re
querida .)

PENICIO  ALVES DOS SANTOS (6 .671 ), filh o  de Martinia- 
no A lves dos Santos e de Anna Joaquina de Carvalho, 
nascido a 2 de setembro de 1875, em Coité, Estado da 
Bahia, commercio, casado, com dom icilio eleitoral no 
districto municipal de Anchieta. (Qualificação reque
r id a .)

JOSE’ CORRÊA DA FONSECA (6 .672 ), filh o  de Antonio 
Corrêa da Fonseca e de Maria Corrêa Rolheiros, nascido 
a 22 de outubro de 1891, em Paracamby, Vassouras, 
Estado do Rio de Janeiro, empregado publico, viuvo, 
com dom icilio eleitoral no districto municipal de An
chieta. (Qualificação requerida.)

ANTONIO DE SOUZA BERNADO (6 .673 ), filh o  dç José de 
Souza Bernado e de Jacintha de Jesus, nascido a 29 de 
março de 1884, no D istricto Federal, lavrador, viuvo, 
com* dom icilio eleitoral no districto municipal de Ja- 
carépaguá. (Qualificação requerida.)

NORBERTO GONÇALVES CARDOZO (6 .674 ), filho  de Jo- 
anna Gonralves Cardozo, nascido a 25 de dezembro do
1887. no D istricto Federal, impressor, casado, com do- 
m iciíio  eleitoral no districto municipal de Jacarépaguá. 
(Qualificação requerida.)

ALFREDO ALVE S  (6 .675), filh o  de Joaquim Alves e de 
Florindo Gomes Marinho, nascido a 5 de março de 1900, 
em Portugal, commereiante, casado, com dom icilio elei
toral no districto municipal de Anchieta. (Q ualifica
ção requerida.)

FRANCISCO RUIZ JUNIOR (6 .676), filho  de Francisco Ruiz 
c- de Remédios Penha Ru.z, nascido a 27 de abril de 
1S97 no D istricto Federal, operário, casado, com domi
c ilio 'e le ito ra l no districto municipal de Pavuna. (Qua
lificação requerida.)

B R U T IO  CEZAlt DOS SANTOS PORTUGAL (6 .677), filho 
* d i  Jo-é Antonio Portugal Filho e de Em ilia dos Santos 

Portugal r.u=cido a 43 de dezembro de 1904. em Petro- 
poli* Estado do Rio de Janeiro, operário, casado, com 
dom icilio eleitoral no districto municipal ds Pavuna. 
(Qualificação requerida.)

AM YXCIO DF. MORAES (6 .678), filho de Erneslo Henrique 
de Moraes e de Florentina Gonçalves Cruz, nascido a 
5 de março de 1901, no Districto Federal, operário, ca
sado. com dom icilio eleitora! no districto municipal do 
Pavuna. (Qualificação requerida. 1

JOSE’ GOMES B A T IS T A  (6 .679), filho  de Maria Gomes Ba
tista, nascido a 13 de setembro de 1903, no Dist. ic iô  
Federal, lavrador, solteiro, com dom icilio eleilorai 
districto municipal de Jacarépaguá. (Qualificação 
querida .)

REOCRIM GONÇALVES V IE IR A  (6 .680), filho de Othonu 
Gonçalves V ie ira  e de A lzira de Souza Borges V ieira, 
nascido a 7 de junho de 1912, no Districto Federal, 
funccionario publico, solteiro, com dom icilio eleitoral 
no districto municipal de Madureira. (Qualificação re
querida .)

ARMANDO ALEIXO  FERREIRA (6.G81), filho  de Pedro Joa
quim Ferre ira  e de Euflosian Rosa Ferreira, nascido a 
17 de ju lho de 1894, no D istricto Federal, commercio, 
casado, com dom icilio eleitoral no districto municipal 
do Jacarépaguá. (Qualificação requerida.)

)SE ’ DE CASTRO NEGREIROS F ILH O  (6 .682 ), filho d3 
José de Castro Negreiros e de Maria Ferre ira  Campos, 
nascido a 9 de maio de 1904, no D istricto Federal, ope
rário, solteiro, com dom icilio eleitoral on districto mu
nicipal de Pavuna. (Qualificação requerida .)

ÍELAJDE PEREIRA  DE SOUZA (6 .683 ), filha  de José 
Botelho Lanes e de Sofia Maria da Conceição, nascido 
a 16 de dezembro de 1901, em Trajano de Moraes, Es
tado do Rio de Janeiro, enfermeiro, casado, com domi
cilio  eleitoral no districto municipal de Madureira. 
(Qualificação requerida.)

ANTONIO  M ELICK (C .684), filho de Frederico Melick e de 
Isabel Ivanes Melick, nascido a 31 de agosto de 1912, 
em Victoria, Estado do Espirito Santo, operário, soltei
ro, com dom icilio eleitoral no districto municipal de 
Jacarépaguá. (Qualificação requerida .)

ÍDRGE BARBOSA DOS SANTOS (6 .685), filho de Sathur- 
nino Barbosa dos Santos e de Maria Alexandrina Bar
bosa, nascido a 4 de dezembro de 1899, no Districto Fe
deral, empregado publico, solteiro, com dom icilio elei
toral no districto municipal de Jacarépaguá. (Q ualifi
cação requerida .)

HORACIO V IE IR A  DA S ILV A  (6 .686),  filho  de José V ie ira  
da Silva e de Ambrosia V ie ira  da Silva, nascido a 2 

cde dezembro de 1901, no Districto Federal, commercio, 
casado, com dom icilio eleitoral no districto municipal 
de Pavuna. (Qualificação requerida .)

NE3TOR TE IX E IR A  DA PAIXÃO (6 .687), filh o  de José 
Te ixe ira  da Paixão e de Luiza Maria da Paixão, nascido 
a 2 de maio de 1905, no D istricto Federal, tecelão, sol
teiro, com dom icilio e lefioral no districto municipal de 
Madureira. (Qualificação requerida .)

OSW ALDO MARQUES (6 .688),  filho  de Leopoldino Mar
ques Caetano e de Pautilde Maria Marques, nascido a 
25 de outubro de 1910, no Districto Federal, operário, 
solteiro, com dom icilio eleitoral no districto municipal 
de Jacarépaguá. (Qualificação requerida.)

EURÍCO PEREIRA NUNES (6 .689), filho de Francisco de 
Paula Pereira  Nunes e de Mariana dos Santos Nunes, 
nascido a 14 de agosto de 1858, no Districto Federal, 
commercio, solteiro, com dom icilio eleitoral no districto 
municipal de Jacarépaguá. (Qualificação requerida .)

ÀYRTO N LOURENÇO GOMES (6 .090), filbo  de Sebastião 
Lourenço Gomes e de Zaira dos Santos Gomes, nascido 
a 10 de maio de 1907, no D istricto Federal, commer
cio, solteiro, com dom icilio eleitoral no districto mu
nicipal di Jacarépaguá. (Qualificação requerida .)

A N N IB A L  DE SOUZA CYPRIANO (6 .691 ), filh o  de Eduar
do A lves Cypriano e d eM-aria Clotilde de Souza Sa
raiva, nascido a 13 de janeiro dè 1899, no D istricto 
Federal, commercio, solteiro, com dom icilio  eleitoral 
no districto municipal de Jacarépaguá. (Qualificação 
requerida. )

ÊEFERINO ERNANDES DE SOUZA (6 .692 ), filh o  de E r- 
nandes de Souza e de Maria de Souza, nascíclo a 8 de 
novembro de 1902, em Paty de Ubá, Estado do Rro de 
Janeiro, empregado publico, solteiro, com dom icilio e le i
toral no districto municipal de Jacarépaguá. (Q u a lifi
cação requerida .)

Ã IR1UOSO MEIROBA (6 .693 ), filh o  de José Meiroba e de 
Estancia Vaburte, nascido a 29 de março de 1907. em
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Campanha, Estado de Minas Geraes, operário, casado, 
com dom icilio eleitoral no districto municipal de Pa
vuna. (Qualificação requerida .)

4MARO BARBOSA DE O LIV E IR A  (6 .694 ), filho de Matheus 
Barbosa O liveira e de Maria Prudência de O liveira, nas
cido a 15 de junho de 1898. no D istricto Federal, com - 
mcrcio, solteiro, com dom icilio eleitoral no districto 
municipal de Pavuna. (Qualificação requ erida .>

MANOEL CARLOS DOS SANTOS (6.G95), filh o  de M ilitão 
José da Silva e de Thereza Maria de Jesus, nascido a 
17 de junho de 1900, em Jatobá, Estado de Pernambuco, 
empregado publico, solteiro, com dom icilio eleitoral no 
districto municipal de Jacarépaguá. (Qualificação re
querida .)

JOSÉ MANOEL DE MOURA (6.G9G). filho  de José Manoel 
Neto e de Maria Magdalena, nascido a 10 de janeiro do 
1909, em Santa Luzia Carangola, Estado de Minas Ge
raes, commercio, casado. com dom icilio eleitoral no 
districto municipal de Jacarépaguá. (Qualificação re
querida .)

A2LANCIO EUSTACHIO FERREIRA (6 .697 ), filho  de Eusta- 
chio Isarel Ferre ira  e de V ictorina Israel Ferreira, nas
cido a 7 de outubro de 1888, no D istricto Federal, com- 
merciante, casado, com dom icilio eleitoral no districto 
municipal de Pavuna. (Qualificação requerida .)

EDMUNDO V IE IR A  D A  S ILV A  (6 .698 ), filho  de Etelvino 
V ie ira  da Silva e de Christalina Antonia da Silva, nas
cido a 2 de janeiro de 1913. no D istricto Federal, com
mercio, solteiro, com dom icilio eleitoral no districto 
municipal de Pavuna. (Qualificação requerida .)

AGENOR DE O LIV E IR A  PEREIRA  (6 .699 ), filh o  de Elpidio 
de O liveira Pereira  e de Rosa de O liveira Pereira, nas
cido a 25 dl fevere iro  de 1898. em S. Salvador. Estado 
da Bahia, operário, casado, com dom icilio eleitoral no 
districto municipal de Pavuna. (Q ualificação reque
r id a .)

i  ívANCISCO ANTONIO  B A P T IS T A  (6 .700), filho  de João 
Baptista e de Maria Ismeria, nascido a 26 de setembro 
de 1908, no D istricto Federal, residente á Est. Engenho 
Velho n. 102, operário, casado, com dom icilio eleitoral 
no districto municipal de Anchieta. (Qualificação re
querida .)

JAYM E M ARTINS (6 .701 ), filh o  de Them oteo Martins e de 
Carmenzinda Candida Martins, nascido a 5 de agosto da 
1911, no D istricto Federal, commercio, solteiro, com do
m icilio  eleitoral no districto municipal de Pavuna. 
(Qualificação requerida .)

M ANOEL FERNANDES D A S ILV A  (6 .702 ), filh o  de Fran
cisco Gonçalves da Silva e de Maria Deolinda da Silva, 
nascido a 30 de maio de 1903, no D istricto Federal, com
mercio, solteiro, com dom icilio eleitoral no districto 
municipal de Pavuna. (Qualificação requerida .)

FRANCISCO BARROSO JUNIOR (6 .703), iflho  de Francisco 
Barroso Mena e de Carmen Reina Lopes, nascido a 27 
de julho de 1905, no D istricto Federal, commercio, ca
sado, com dom icilio eleitoral no districto municipal da 
Pavuna. (Qualificação requerida .)

SEBASTIÃO LU IZ  DE ALM EID A  (6 .704 ), filh o  de Manoel 
Lu iz de Almeida Junior e de E lv ira  Augusta Ferre ira  
de A lm eida nascido a 19 de janeiro de 1891, no D istricto 
Federal, operário, casado, com dom icilio eleitoral no 
districto municipal de Pavuna. (Qualificação reque
r id a .)

EOSIRIS MOREIRA GOMES (6 .705 ), filh o  de Galdino An
tonio Gomes e de Francisca Moreira Gomes, nascido a 
27 de ju lho de 1908, em Sant’Anna de Pirapetinga. com
mercio, solteiro, com dom icilio eleitoral no districto 
municipal de Pavuna. (Qualificação requerida .)

W ALD EM AR V IAN N A  GOMES ROSA (6 .706 ), filho de Dur- 
val Armando Gomes Rosa e Olga Vianna Gomes Rosa, 
nascido a 27 de abril de 1911, no D istricto Federal, ope
rário, solteiro, com dom icilio eleitoral no distrcito mu
nicipal de Jqparépaguá. (Qualificação requerida .)

W ALDOM IRO  FERNANDES CLARO (6 .707), filh o  de Manoel 
Fernandes Claro e de Maria Leopoldina de Carvalho,

nascido a 11 de janeiro de 1902. em Rezende, Estado do 
R io de Janeiro, commercio, solteiro, com dom icilio e le i
toral no districto municipal de Jacarépaguá. (Q ualifi
cação requerida.)

JOSÉ RAYMUNDO DE M AGALHÃES (6 .708), filho de An
tonio Raymundo de Magalhães e de E lvira  Raymunda 
Nazareth, nascido a 19 de janeiro de 1894. em Rio Pre
to, Estado de Minas Geraes, operário, solteiro, com do
m icilio eleitoral no districto municipal de Pavuna. 
(Qualificação requerida .)

LUCIANO VENTURA DOS SANTOS (0 .709). filh o  d? Fran- 
celino Ventura dos Santos e de Rosa dos Passos Santos, 
nascido a 20 de outubro de 1907, no D istricto Federal, 
operário, solteiro, com dom icilio eleitoral no distrcito 
municipal de Jacarépaguá. (Qualificação requerida )

EURICO ERNESTO DE SEIXAS (6 .710). filho  de Kphraim  
do Prado Seixas e de Mathilde Ferrando Seixas, nascido 
a 2 de maio de 1892, em Sabará, Estado de Minas Geraes, 
commercio, casado, com dom icilio eleitoral no districto 
municipal de Anchieta. (Qualificação requerida .)

CRAULIO  BRANDÃO DE O LIVE IR A  (6 .711). filho  de An
tonio Anacleto de O liveira  e de Maria da Conceição de 
O liveira Brandão, nascido a 5 de ju lho de 1900. em Ala
goas, commercio, solteiro, com dom icilio eleitoral no 
districto municipal de Madureira. (Qualificação re
querida.)

ADAMASTOR ANTONIO DE M EIRELLES (6 .712). filh o  do 
Rufina de Souza, nascido a I I  de dezembro de 1905, no 
D istricto Federal, operário, solteiro, com dom icilio e le i
toral no districto municipal de Jacarépaguá. (Q ualifi
cação requerida.)

JOÃO ALFREDO DE CARVALHO (6 .713), fillm  de José Ro
berto de Carvalho e de Lucia Maria de Carvalho, nasci
do a 15 de março de 1910, em Simão Dias, E sta lo  de 
Sergipe, commercio. casado, com dom icilio eleitoral no 
districto municipal de Pavuna. (Qualificação reque
r id a .)

JOSÉ MAURICIO (6 .714), filho de Maria da Conceição, nas
cido a 18 de ju lho de 1901, em Rezende, Estado do Rio 
de Janeiro, operário, casado, com dom icilio  eleitoral 
no districto municipal de Pavuna. (.Qualificarão re
querida .)

ü U R V A L  DE O LIVE IRA  (6 .715), filho de José Cypriano do 
Oliveira, nascido a 23 de junho de 1910, em Barra do 
Pirahy, Estado do Rio de Janeiro, operário, solteiro, 
com dom icilio eleitoral no districto municipal de Pa
vuna. (Qualificação requerida.)

W ALD EM AR D A PAIXÃO V IE LAS  BOAS (6 .716), filho  do 
A rlhur da Costa V illas Boas e de Am elia Maria da Con
ceição, nascido a 16 de abril de 1897, no D istricto Fe
deral, operário, casado, com dom icilio eleitoral no dis
tricto municipal de Pavuna. (Qualificação requerida.)

PONCIANO HENRIQUE DI.MAS (6 .717). filho  do José Hen
rique Dimas e de Maria Rodrigues Dimas, nascido a 17 
de outubro de 1898, em Vassouras, Estado do Rio do 
Janeiro, empregado municipal, casado, com dom icilio 
eleitoral no districto municipal de Jacarépaguá. (Qua- 
lificação requerida.)

JOSÉ LOURENCO GOMES (6 .718). filh o  de Domingos 
Lourenço Gomes e de Carolina Guiuiames Gomes, nas- 
cido a 12 de março de 1898, no Districto Federal, func
cionario municipal, casado, com dom icilio eleitoral no 
districto municipal de Jacarépaguá. (Qualificação re
querida .)

AMADEU CATAUDO (6.719U filho dc José Cataldo e de Se- 
raphina Canvana, nascido a 3 de m aiço de 1908, no UiS" 
tricto Federal, operário, casado, com dom icilio eleitoral 
no districto municipal de Anchieta. (Qualificação re- 

. querida .)
RICARDO COELHO FERREIRA (6 .720). filho  de Manoel 

Coelho Ferre ira  e de V irg ín ia  Sereno Ferreira, nascido 
a 4 de novembro de 1908, no D istricto Federal, 
mercio. solteiro, com dom icilio eleitoral no districto 
municipal de Jacarépaguá. (Qualificação requerida.)

ARLINDO JESUS FERNANDES (6t721). filho de Maria Jc'  
sus, nascido a 15 de maio de 1910, no D istricto Federai»
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comercio solteiro, com dom icilio eleitoral no districto 
municipal de Pavuna. (Qualificação requerida .)

ANTONIO  GOMES (6 .722), filh o  de João Gomes da Silva e de 
Mathjlde Gomes da Silva, nascido a 3 de outubro de 
1900. ,em São Matheus, Estado do Rio de Janeiro, com-« 
mercio, casado, com dom icilio eleitoral no districto mu
nicipal de Pavuna. (Qualificação requerida.)

JORGE GOMES CARRILHO (6 .723 ). filh o  de Euzebio Go
mes Carrilho e de Maria Gomes Carrfho, nascido a 12 
de maio de 1911, no D istricto Federal, commercio, sol
teiro, com dom icilio eleitoral no districto municipal de 
Pavuna. (Qualificação requerida .)

ANTONIO P IT T A  LESSA (6 .724), filho de Antonio P itla  e de 
Maria Lessa, nascido a 24 de abril de 1899, no D istricto 
Federal, operário, casado, com dom icilio eleitoral no dis
tricto municipal de Pavuna. (Qualificação requerida..);

PEDRO D U ARTE  (6 .725 ), filh o  de Joaquim Duarte e da 
Anna Maria, nascido a 21 de março de 1882, em  Beira 
Alta. Portugal, proprietário, casado, com dom icilio e le i
toral no districto muniçipal de Pavuna. tQualificação 
requerida. )

M IGUEL MOREIRA D ANTAS (6 .726 ). filh o  de Jo io  Moreira 
Dantas e de Donaria Moreira de Jesüs, nascido a 8 de 
fevere iro  dc 1907, em Vassouras, Estado do Rio de Ja
neiro, operário, solteiro, com dom icilio eleitoral no dis
tricto municipal de Pavuna. (Qualificação requerida .)

MANOEL MAURÍCIO FERREIRA (6 .727). filh o  de Antonio 
Mauricio Ferreira  e de Maria F erre ira -de Jesus, nascido 
a 14 de agosto de 1904, em Conselheira da Villa de Feira, 
Portugal, operário, casado, com dom icilio eleitoral no dis
tricto municipal de Pavuna. (QQualificação requerida .)

ADIIEM AR CARDOSO DO NASCIMENTO (6 .728 ), filho de 
João Cardoso do Nascimento e de Aibertina Antonía do 
Nascimento, nascido a 10 de maio de 1906, no D istricto 
Federal, operário, solteiro, com dom icilio eleitoral no 
districto municipal de Anchieta. (Qualificação reque
r id a .)

TANCREDO L E A L  (6 .729 ), filh o  de Manoel Rodrigues Pe
reira e dc Emiliana Leal Pereira, nascido a 31 de agosto 
de 1909, em Valença, Estado do Rio de Janeiro, em pre
gado municipal, casado, com dom icilio eleitoral no dis
tricto municipal do Anchieta. (Qualificação requerida.)

JOSÉ L U IZ  DOS SANTOS (6 .730 ). filho  de Maria Carlos 
dos Saníos, nascido a 25 de agosto de 1895, em Joazeiro, 
F^ndn do Ceará, empregado publico, casado, com do
m icilio eleitoral no districto municipal de Pavuna.

V ICENTE SOEIRO DE AMORIM U.731), filho do João Lopes 
Soeiro de Amorim  e de Joaauina da Costa Amorim , nas
cido a 5 de abril de 1895. em Nietheroy, Estado do Rio 
de Janeiro, empregado publico, casado, com dom icilio 
eeliloral no districto municipal de Jacarépaguá. (Qua
lificação requerida.)

6ENJAMIN MAGALHÃES (6 .732 ). filho  de Antonio de O li
veira Alves Magalhães e de Josepba do Carmo Pedroso 
Magalhães, nascido a 16 de agosto de 1870, no D istricto 
Federal, funccionario publico, casado, com dom icilio e le i
toral no districto municipal dc Jacarépaguá. (Q u a lifi
cação requerida.)

O TTO GOMES PEREIRA (6 .733). filho  de Augusto Gomes 
Pereira e de Maria Gomes do Monte, nascido a 25 de 
ju lho de 1893. em Paracamby, Estado do Rio de Ja
neiro, negociante, solteiro, com dom icilio eleitoral no 
districto municipal de Pavuna. (Qualificação reque
r id a .)

ANTONIO JOAQUIM RIBEIRO (6 .735). filho de F irm ino An
tonio Ribeiro e de Matliilde Rosa de Jesus, naseido a 4 de 
março de 1895, no D istricto Federal, commercio, soi- 
teiro, com dom icilio eleitoral no districto municipal 4ô 
Jacarepaguá. (Qualificação requerida.)

TV W ÍI» GUEDES CARDOSO (6 .735). filh o  de D iogo Guedes 
Cardoso e de Manoela Guedes Cardoso, nascido a 30 Ja 
dezembro de 1909, no D istricto Federal, operário, sol
teiro, com dom icilio eleitoral no districto municipal dc 
Jacarepaguá. (Qualificação reauerida.)

ALEIXO  THEOTONIO (6 .736). filho  de Veri-sim o Melchiades 
Theotonio e de Vicencia Maria Theotonio, nascido a 17

de junho de 1893, em Blumenau, Estado de Santa Ca- 
tharina, commercio, casado, com dom icilio eleitoral no 
districto municipal do Jacarepaguá. (Qualificação re
querida .)

M ARIA  D A S ILV A  SANTOS M AIA  (6 .737 ), filho  de Galdina 
José da Silva e de Ricardina Pereira  dos Santos, nas
cido a 1 de março de 1911. em Cachoeira do Funil. Es
tado do Rio de Janeiro, domestica, casada. (Qualifica
ção requerida .)

TOÃO B A P T IS T A  (6 .738 ), filho  de João José Baptista e de 
Alm erinda Moreira de Souza, nascido a 25 de março de 
1902, no D istricto Federal, negociante, casado, com do
m icilio  eleitoral no districto municipal de Pavuna. (Qua
lificação requerida.)

URIAS DIAS DE ALCANTARA (6 .739). filho  de V ictor Fran
cisco Mancho de Alcantara e de Ismenia Maria de Je
sus, nascido a 19 de junho de 1890, no D istricto Federai, 
commercio, solteiro, com dom icilio eleitoral no districto 
münicipal do Jacarepaguá. (Qualificação requerida .)

EUCLYDES LYD IO  DOS ANTOS M AIA  (6 .740). filh o  de 
Moysés Corrêa Maia e de Clara Franklina dos Santos 
Corrêa, nascido a 3 de agosto de 1900, no Districto Fe
deral, commercio, casado, com dom icilio eleitoral nc dis
tricto municipal de Jacarepaguá. (Qualificação reque
r id a .)

CÂNDIDO FERNANDES DE ALM EID A (6 .741 ). filho de fosé 
Fernandes de A lm eida Sobrinho e de Julieta Almeida 
dos Santos, nascido a 31 dc agosto de 1902, no D istricto 
Federal, operário, casado, com dom icilio eleitoral no dis
tricto municipal de Jacarepaguá. (Qualificação reque
r id a .) , '

ALVARO  MOREIRA H IPPO LITO  (6 .742 ). filh o  de Manoel 
Moreira Ilippo lito  e de Anna A lves Maria, nascido a 3 
de agosto de 1907, no D istricto Federal, operário, sol
teiro, com dom icilio e le itorcl no districto municipal de 
Pavuna. (Qualificação requerida .)

FRANCISCO M ARTINS (6 .743), filho de Isaac Martins i 
Silva e de Olympia Maria Martins, nascido a 29 de fe 
vere iro  de 1908, no D istricto Federal, operário, solteiro, 
com dom icilio eleitoral no districto municipal d? Jaca
repaguá. (Qualificação requerida .) i

AM PHRYZIO  M A LTA  (6 .744 ). filho  do Clcmentino Rodri
gues Motta e de Maria Joaquina Motta, nascido a 21 da 
novembro de 1909, em Penedo, Estado de Aiagôas, ope
rário, casado, com dom icilio eleitoral no districto mu
nicipal de Jacarepaguá. (Qualificação requerida.)

W ALD E M AR  IGNACIO DE SOUZA (6 .745 ), filho de Ignacio 
Manoel de Souza e de Antonía Maria da Conceição, nas
cido a 3 de ju lho de 1901, em Mathias Barbosa. Estadi 
de Minas Geraes, operário, solteiro, com dom icilio e le i
toral no districto municipal de Jacarepaguá. (Q u a lifi
cação requerida .)

IR IN EU  V IE IR A  D A  ROCIIA (6 .756 ). filho de Veríssim o 
V ie ira  da Rocha c de Isabel Maria da Rocha, nascido a 
25 de outubro de 1901, no D istricto Federal, commercio, 
solteiro, com dom icilio eleitoral no districto municipal 
do Jacarepaguá. (Qualificação requerida .)

JOSÉ W REXCHER ALVES FERREIRA (6 .747 ). filho  de José 
A lfredo A lves Ferreira e de Adalgiza NVrencker A lves 
Ferreira, nascido a 4 de dezembro de 1906, no D istricto 
Federal, commercio, solteiro, com dom icilio eleitoral no 
districto municipal de Jacarepaguá. (Qualificação r e 
querida .)

JOSÉ ANTONIO D A S IL V A  (6 .748), filh o  de Lourenço An
tonio da Silva e de Maria Felisbina da Silva, nascido a 3 
de março de 1893, em Juiz de Fora, Estado de Minas 
Geraes, commercio, casado, com dom icilio eleitoral no 
districto municipal dc Jacarepaguá. (Qualificação re
querida .)

JOSÉ LOPES V O U G A ,(6 .749 ). filh o  de Augusto Xavier Vou- 
ga e de Maria Lu iza de Toledo Vouga, nascido a 15 de 
ju lho de 1897, em Alfenas, Estado de Minas Gèraes. 
commercio, casado, com dom icilio eleiteral no districto 
municipal de Madureira. (Qualificação requerida.)

NELSON FERREIRA  CAMPOS (6 .750 ), filh o  de Maria Fer
reira  dc Campos, nascido a 30 de setembro de 1911, no
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Districto Fcdeítil, commercio, solteiro, com dom icilio 
eleitoral no districto municipal de Jacarépaguá. (Qua
lificação requerida .)

10SÉ GERALDO DE MACEDO (G .751). filho de José Geraldo 
de Macedo e de Osmidia A lves da Silva, nascido a 26 de 
junho de 1902, em Cordeiro Cantagallo, Estado do Ria 
de Janeiro, operário, solteiro, com dom icilio eleitoral no 
districto municipal de Jacarépaguá. (Qualilicação re
querida.)

JOÃO M ULLER DE SOUZA (6 .752 ). filho de João Baptista 
Muller de Souza e de Antonia Pucciarelli de Souza, nas
cido a 8 de ju lho de 1912, no D istricto Federal, com 
mercio, solteiro, com dom icilio eleitoral no districto 
municipal de Jacarépaguá. (Qualificação requerida .)

L U IZ  DE ANDRADE (6 .753), nascido a 28 de novembro do 
1897, no D istricto Federal, eommerciante, casado, com 
dom icilio eleitoral no districto municipal de Jacare- 
paguá. (Qualificação requerida.)

JOSÉ REIS DE ARAÚJO (6 .754 ). filho  de José Natividade de 
Araújo e de Maria de O liveira de Araújo, nascido a ('■ do 
janeiro de 1903, no Districto Federal, empregado pu
blico, solteiro, com dom icilio eleitoral no districto mu
nicipal de Jacarépaguá. (Qualificação requerida.)

SFBASTIÃO MAURÍCIO DO V A L L E  (6 .755), filho de Jus- 
tino Maurício, do Valle e de Servia Maria do Vali-, nas
cido a 21 dè ju lho de 1900. em Vassouras, Estado Io 
Rio de Janeiro,'com m ercio. casado, com dom icilio e le i
toral no districto municipal de Madureira. (Qualificação 
requerida.)

ANTONIO FRANCISCO PINHEIRO (0 .756 ), filho dc Idalia 
Francisea Pinheiro, nascido a 15 de janeiro de 1904, no 
D istricto Federal, empregado publico, solteiro, com do
m icilio eleitoral no districto municipal de Jacarépaguá. 
(Qualificação requerida.)

JO AO LAN LA (6 .757), filho de Santos Lania e de Barbara 
Rossi, nascido a 8 de setembro de 1910, em Ribeirão Pre
to, Estado de São Paulo, estudante, solteiro, com domi
c ilio  eleitoral no districto municipal de Madureira. 
(Qualificação requerida.)

H I S A  SIQUEIRA COSTA (6.75S), filha de Paulo Siqueira 
Martins e de Maria Martins, nascida a 4 de janeiro de 
1908, no D istricto Federal, domestica/casada, com do 
m ieilio eleitoral no districto municipal de Jacarépaguá 
(Qualificação requerida.)

ÁLVARO  GUILHERM E K LO K  (6 .759), filho de Jacob Klok 
e de Anna Goll Klok, nascido a 14 de setembro de 1912, 
em Petropolis, Estado do Rio de Janeiro, operário, sol
teiro, com dom icilio eleitoral no districto municipal de 
Pavuna. (Qualificação requerida .)

ANTONIO P A LLO  FONSECA GONDIM JUNIOR (6 .760 ), f i 
lho de Antonio Paulo Fonseca Gandim e de Cecilia Mo 
reira Gondim, nascido a 27 de ju lho de 1910, no D istri
cto Federal, commercio, solteiro, com dom irílio  eleitora: 
no districto municipal de Jacarépaguá. (Qualificaçf.0 
requerida .)

AUGUSTO L IM A  DE SOUZA (6 .761 ), filho dc Laurindo Gon
çalves de Souza e de Maria' Luiza da Conceição, nas
cido a 20 de janeiro de 1895, em Santo Amaro-Jubalâo, 
Estado de Pernambuco, operário, solteiro, com dom i
c ilio  eleitoral no districto municipal de Jacarépaguá. 
(Qualificação requerida.)

M ANOEL CALZOVARA (6 .762), filho  de José Calzovara o 
de Carlota Giroto, nascido a 13 de maio de 1899, em 
Bicas, Estado de Minas Geraes. empregado da l.igbt, 
casado, com dom icilio eleitoral no districto municipal 
de Pavuna. (Qualificação requerida.)

W IL T O N  M UNIZ BARRETO (6 .763), filh o  de Nicolau Mu- 
niz Barreto e de Isabel da Silva Braga, nascido a 28 de 
abril de 1901, no D istricto Federal, operário, casado, com 
dom icliio eleitoral no districto inunicipla de Pavuna. 
(Qualificação requ erid a ).

ANTONIO FERNANDES PEIXOTO (6 .764), filh o  de Manoel 
Fernandes Peixoto e de Flausina Cassiano da Luz, nas
cido a 8 de ju lho de 1902, na Parahyba do Norte, moto
rista, casado, com dom icilio eleitoral no districto m uni- 
-• nal de. Madureira. (Qualificação requ erida ).

M ANOEL DA COSTA (6 .765 ), filh o  de João da Costa e de 
Segunda Lopes, nascido a 5 de ju lho de 1900, no Dis
tricto Federal, operário, casado, com dom icilio eleitoral 
no districto municipal de Pavuna. (Qualificação re
querida) .

GURISTINO DE MORAES (6 .766), filho  de Inocencio Cunha 
de Moraes e de Gulhermina Honorata de Paula, nascido 
a 24 de ju lho de 1902, no D istricto Federal, operário, 
casado, com dom icilio eleitoral no districto municipal da 
Pavuna. (Qualificação requerida ).

ARNALDO THOME’ DA LUZ (6 .767 ), filho de Modesto 
Alam bari Luz e de Escaiastica Maria da Luz, nascido a 
21 de dezembro de 1886,, no D istricto Federal, funccio- 
nario publico, viuvo, com dom icilio eleitoral no d istri
cto municipal de Madureira. (Qualificação reque
rida) .

FRANCISCO RODRIGUES V IE IR A  (6 .768 ), filh o  de Ray
mundo Rodrigues V ie ira  e de Sabina Maria Carneiro» 
nascido a 22 de junho de 1886, em Fortaleza Estado do 
Ceará, carpinteiro, casado, com dom icilio eleitoral no 
districto municipal de Madureira. (Qualificação re

querida) .

KFCLIDES BAIIIANO  ALVES (6 .769), filh o  de João Ba- 
hiano A lves e de Idalina Maria da Conceição, nascido a 
28 de maio de 1895, em Lagoinha, Estado da Bahia, ope
rário, casado, com dom icilio eleitoral no districto muni
cipal de Anchieta. (Qualificação requerida ).

LU IZ  MARQUES DO V A L  JUNIOR (6 .770), filho  de Luiz 
Marques do Vai e de Francisea das Chagas Barboza, 
nascido a 5 de março de 1899, no D istricto Federal, com
mercio, solteiro, com dom icilio eleitoral no districto mu
nicipal de Jacarépaguá. (Qualificação requerida ).

1‘FDRO BEZERRA W AN D E R LE Y  (6 .771), filho  de Manoel 
Bezerra W anderley e de Izabel da-Silva W anderley, nas
cido a 22 de janeiro de 1913, 110 D istricto Federal, ope
rário, solteiro, com dom icilio eleitoral no districto mu
nicipal de Anchieta. (Qualificação requerida ).

KDUARDO GASPAR FERREIRA SOBRINHO (6 .772), filho 
de Antonio Gaspar Ferre ira  e de Maria da Gloria Nunes, 
nascido a 10 de junho de 1900, no D istricto Federal, com
mercio, casado, com dom icilio eleitoral no districto mu
nicipal de Pavuna. (Qualificação requerida ).

i>.( RICO MAGGI (6 .773), filh o  de João Maggi e de Antonia 
Maggi, nascido a 4 de janeiro de 1900, no D istricto Fe
deral, commercio, casado, com dom icilio eleitoral 110 dis
tricto municipal de Anchieta. (Qualificação reque
rida) .

SFLKIS DE CASTRO TE IX E IR A  (6 .774), filho  de Manoel 
de Castro Te ixe ira  e de Maria da G loria Teixeira, nas
cido a 19 de novembro de 1911, no D istricto Federal, 
commercio, solteiro, com dom icilio eleitoral no districto 
municipal dc Anchieta. (Qualificação requerida ).

uOTACILIO  ROLIM PIRES (6 .775), filho de Ovidio José P i
res e de Anna R ibeiro Pires, nascido a 9 de abril de 1906, 
em Macuco, Estado do Rio de Janeiro, commercio, ca
sado com dom icilio eleitoral no districto municipal de 
Pavuna. (Qualificação requerida ).

SEBASTIÃO JOSE’ DO NASCIMENTO (6 .776), filho de Ju
venal José Nascimento e de Januaria Nascimento, nas
cido a 20 de janeiro de 1892, no D istricto Federal, ope
rário, casado, com dom icilio eleitoral 110 districto muni
cipal de Anchieta. (Qualificação requerida ).

ANTONIO  M ARTINEZ D IAS (6 .777), filho de Lourenço 
Martinez e de Francisea Dias, nascido a 9 ue ju lho de 
1899, no D istricto Federal, commercio, casado, com do
m icilio  eleitoral no districto municipal de A n ch ieta . 
(Qualificação r e q u e r id a ).

PF.DRO CARLOS DA FONSECA (6 .778), filho dc José Car
los da Fonseca e de Maria Candida das Dores, nascido * 
26 de setembro de 1899, em Rio Preto, Estado de Minas 
Geraes. electrieista, viuvo, com dom icilio eleitoral n°  
dislriclt, municipal dc Jacarépaguá. (Qualificação re
querida) .

JOSE’ GARRITANO (6 .779), filho  de Antonio Garritano «  
de Paseoaüna André, nascido a 17 de junho de 1 9 0 9 , uo 
D istricto Federal, comercio, solteiro, com dom icilio cie*-
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toral no districto municipal de Jacarépaguá. (Q ualifi
cação requ erida ).

GUALDINO JOSE’ DA S ILV A  (6 .780 ), filh o  de João Galdino 
de Santanna e de Antonio Maria da Conceição, nascido 
a 5 de novembro de 1904, em Campina Grande, Estado do 
Rio Grande do Norte, operário, casado, com dom icilio 
eleitoral no districto municipal de Jacarépaguá. (Qua
lificação requ erida ).

FERDINANDO DA S ILV A  FERREIRA (6 .781), filho  de João 
Antonio Ferre ira  e de Adelaide Ferreira, nascido a 23 
de novembro de 1910, no D istricto Federal, empregado 
publico, casado, com dom icilio eleitoral no districto mu
nicipal de Jacarépaguá. (Q u a lificação#equ erida ).

MEM NUNES DA ROCHA (6 .782), filho  de Joaquim Nune3 
da Rocha e de Albertina Barros Nunes da Rocha, nasci
do a 20 de abril de 1890, em Nictheroy, Estado do R io de 
Janeiro, commercio, casado, com dom icilio eleieoral no 
districto municipal de Jacarépaguá. (Qualificação re
querida) .

JOÃO ANTONIO DA S ILV A  (6 .783), filh o  de V ictorino An
tonio da Silva e de Am elia Libania da Silva, nascido a 
20 de março de 1903, no D istricto Federal, commercio, 
casado, com dom icilio eleitoral no districto municipal de 
Pavuna. (Qualificação requerida ).

PAU LO  CLÁUDIO CHAUVIN (6 .784), filh o  de Pedro Eduar
do Chauvin e de Maria Am elia Chauvin, nascido a 3 de 
março de 1898, no D istricto Federal, funcionário publi
co solteiro, com dom icilio eleitoral no districto muni
cipal de Jacarépaguá. (Qualificação requerida ).

CICERO FRANCISCO DA ROCHA (6 .785 ', filh o  de Ernestina 
Rocha, nascido a 18 de dezembro de 1912, no Districto 
Federal, estudante, solteiro, com dom icilio eleitoral no 
districto municipal de Pavuna. (Qualificação reque
rida) .

BFNTO MARQUES DA ROCIIA (6 .786). filho de João Mar
ques da Rocha e de Jacintha Marques da Rocha, nascido 
a 18 de dezembro de 1895, em Bom Jardim, Estado do 
Rio de Janeiro, pintor, viuvo, com dom icilio eleitoral no 
districto municipal de Jacarépaguá. (Qualificação re
querida) .

JASON COSTÀ (6 .787), filho de Raphael José da Costa e de 
Elidia Francisca da Costa, nascido a 4 de maio de 1908, 
no D istricto Federal, estampador, solteiro, com domi
c ilio  eleitoral no districto municipal de Jacarépaguá. 
(Qualificação requerida ).

JOÃO PEREIRA DA FONSECA (6 .788). filh o  de Augusto 
Pinto da Fonseca e de Carenceu Pereira  da Fonseca, nas
cido a 24 de abril de 1912. no D istricto Federal, empre
gado da I.ight. solteiro, com dom icilio eleitoral no dis
tricto municipal de Pavuna. (Qualificação reque
rida) .

ALVARO ESPÍNDOLA FERREIRA (6 .789), filho  de A rlhu r 
Espíndola da Veiga o de Maria Ferreira da Veiga, nas
cido a 17 de abril de 1913. no D istricto Federal, operá
rio  «olteiro, com dom icilio eleitoral no districto munici
pal de Anchieta. (Qualificação requerida ).

JOSE’ JFSTINO  DOS SANTOS (6.790), filho  de Justino José 
dos Santos e de Jardelina Maria da Conceição, nascido a 
25 de maio de 1895. em Lagarto. Estado de Sergipe, sub- 
o ffic ia l da Armada, casado, com dom icilio eleitoral no 
districto municipal de Anchieta. (Qualificação reque
rida ) .

ALBERTO DE O LIVE IRA  (6.791). filho de Domingos José de 
O liveira e de Amalia Honorata de Oliveira, nascido a 5 
de novembro de 1899, no Districto Federal, operário, sol
teiro, com dom icilio eleitoral no districto municipal de 
Jacarépaguá. (Qualificação requ erida ).

JOSE’ CLEMENTE (6 .792), filho  de Clemente Mação e de 
Maria Cariinda da Conceição, nascido a 31 de dezembro 
de 1895 em Dores do Pirahv, Estado do Rio de Janeiro, 
empregado publico, solteiro, com dom icilio eleitoral no 
d istricto municipal de Jacarépaguá. (Qualificaçao re
querida) .

MANOEL VLVES BRAGA (6.793), filho de Joaquim Alves da 
Silva .* de Maria \us'ista Men le~ Braga, nascido a 1_ de 
maio de 1911, em Souza, Estado da Parayba do Norte,

tuiiccionario publico, casado, com dom icilio eleitoral no 
districto municipal de Madureira. (Qualificação reque
rida) .

IVAN E  ALVES DE O LIV E IR A  (6 .794 ), fo lh ido de O lympio 
A lves de O liveira e de Maria Rosa Rabello de O liveira, 
nascido a 23 de setembro de 1911, no Ceará-Mirim, Es
tado do Rio Grande do Norte, operário, solteiro, com do
m icilio  eleitoral no districto municipal de Jaearépaguá. 
(Qualificação requ erida ).

W ILSO N  BORGES PEREIRA (6 .795), filh o  de Guilherme 
José Pereira e de Maria Luiza Pereira, nascido a 2 do 
março de 1909, no D istricto Federal, commercio, soltei
ro, com dom icilio eleitoral no districto municipal de An
chieta. (Qualificação requerida ).

JOSE’ LU IZ  DA FRANCA FERREIRA (6 .796), filh o  de Lu iz 
da França Ferreira  e de Ignez Messias França, nascido 
a 31 de maio de 1910, no D istricto Federal, commercio, 
solteiro, com dom icilio eleitoral no districto municipal 
de Pavuna. (Qualificação requerida ).

RUBEM DA S ILV A  CORADO (6.797), filh o  de Paulino da 
Silva Corado e de Elisa Tavares, nascido a 16 de outu
bro de 1912, no D istricto Federal, operário, solteiro, com 
dom icilio eleitoral no districto municipal de Jaearépa
guá. (Qualificação requ erid a ).

TFR TU LIA N O  GERALDO DA S ILV A  (6 .798), filh o  de Mi
guel Rufino da Silva e de Maria Conceição da Silva, nas
cido a 17 de abril de 1895, no D istricto Federal, operá
rio, casado, com dom icilio eleitoral no districto munici
pal de Jacarépaguá. (Qualificação requerida ).

PEDRO RODRIGUES TORRES (0 .799), filh o  de Delphino 
Torres e de Luzia Rodrigues Torres, nascido a 2 ! de ja 
neiro de 1899, em Campos, Estado do Rio de aneiro, 
carpinteiro, viuvo, com dom icilio eleitoral no districto 
municipal de Madureira. (Qualificação requerida ).

ANTONIO FRANCISCO DA S ILV E IR A  (6 .800), filho de 
Antonio Francisco da S ilveira e de Epifania A lves da 
Silveira, nascido a 18 de ju lho de 1894, em Valença, 
Estado do Rio de Janeiro, empregado da L ig lit, casado, 
com dom icilio eleitoral no districto municipal de Pa
vuna. (Qualificação requerida.)

JOSE’ AVELINO  DE SOUZA F IL IIO  (6.801), filho de José 
Avelino de Souza e de Honorina de Souza, nascido a 4 de 
novembro de 1908, em Alcobaça, Estado da Bahia, ope
rário, casado, com dom icilio eleitoral no districto mu
nicipal de Anchieta. (Qualificação requerida.)

AFFONSO CARDOSO (6 .802), filho de José Maria Cardoso 
e de Anuo de Souza Cardoso, nascido a 4 de ju lho de 
1893, em Portugal, empregado da Light, casado, com 
dom icilio eleitoral no districto municipal de Pavuna. 
(Qualificação requerida.)

GONÇALO V IL L A  ALABARCE (6 .803 ), filho de João V illa  
e de Carmen Alabarce, nascido a 18 de janeiro de 1906, 
no D istricto Federal, commercio, solteiro, com dom ici
lio  eleitoral no districto municipal de Pavuna. (Quali
ficação requerida.)

PAU LO  VICTORINO DO AM ARAL (6 .804), filho  de José 
V ictorino do Amaral e de Maria Vicencia do Amaral, 
nascido a 27 de janeiro de 1902, em São Salvador, Es
tado da Bahia, commercio, solteiro, com dom icilio elei
toral no districto municipal de Pavuna. (Qualificação 
requerida.)

JOAQUIM DE’JOSS (6 .805), filho  dc Cesario Déjos3 e de 
Leonor Teixeira, nascido a 22 de junho de 1912, no 
D istricto Federal, operário, solteiro, com dom icilio 
eleitoral no districto municipal de Anchieta. (Quali
ficação requerida .)

ALVARO LOPES DA COSTA (6 .806), filho de Antonio L o 
pes da Costa e de Maria Ismenia da Costa, nascido a 25 
de abril de 1898, no D istricto Federal, commercio, ca
sado, com dom icilio eleitoral no districto municipal da 
Pavuna. (Qualificação requerida.)

JULIO MACHADO SPINDOLA (6 .807), filh o  de Alberto Ma- 
c " ^ °  Spindola e Eniilia Candida Spindola, nascido 
a 10 de março de 4911, no D istricto Federal, motorista, 
solteiro, com dom icilio eleitoral no districto municipal 
de Pavuna. (Qualificação requerida .)
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JOSE’ PERETi'A  (6 .808 ), filh o  de Fernando José Pereira  e 
de Thereza Rosa Pereira, nascido a 27 de março do 
1908, em Valença, Estado do R io de Janeiro, empregado 
do Lloyd Brasileiro, casado, com dom icilio eleitoral no 
d istrieto municipal de Pavuna. (Qualificação reque
r id a .)

F L O R IA M ) AVE LIN O  D A S ILV A  (6.8091, filh o  de Antonio 
Avelino da Silva e de Maria Magdalena da Silva, nas
cido a 26 de março de 1902, em Maceió, Estado de A la
goas, operário, casado, com dom icilio eleitoral no dis
tricto municipal de Pavuna. (Qualificação requerida.);

HENRIQUE GONÇALVES FONTES (6 .810 ), filh o  de José 
Gonçalves Fontes e de Brazilina de Jesus, nascido a 
15 de dezembro de 1906, no D istricto Federal, operário, 
casado, com dom icilio eleitoral no districto municipal 
de Pavuna. (Qualificação requerida .)

JLSE’ P IN TO  DE CARVALHO (6 .811 ), filh o  do Antonio P in 
to de Carvalho e de Crescencia de Sant’Anna Carvalho, 
nascido a 30 de setembro de 1890, no D istricto Federal, 
operário, solteiro, com dom icilio eleitoral no districto 
municipal de Pavuna. (Qualificação requerida .)

NELSON D A S ILV A  BARBOSA (6 .812 ), filh o  de Ludovico 
Félipe de Alm eida Barbosa e de Cecilia Gomes da S ilva  
Barbosa, nascido a 27 de junho de 1891, no D istricto 
Federal, operário, solteiro, com dom icilio eleitoral no 
districto municipal de Jacarépaguá. (Qualificação re
qu erida .)

TuANOEL RUFINO DE O L IV E IR A  (6 .813 ), filho  de José 
Rufino de O liveira e de Euflozina Candida de O liveira, 
nascido a 13 de março de 1902, em  Santo Antonio de 
Jesus. Estado da Bahia, commercio, solteiro, com do
m icilio  eleitoral no districto municipal de Pavuna. 
(Qualificação requerida .)

ERNESTO CÂNDIDO DA S ILV A  (6 .814 ), filho de Ernesto 
Cândido da S ilva  e de Domingas Maria da Conceição, 
nascido a 25 de março de 1902, em Vassouras, Estado, 
do Rio de Janeiro, empregado municipal, solteiro, com 
dom icilio eleitoral no districto municipal de Jacarépa
guá. (Qualificação requerida .)

CIANOEL AUGUSTO DOS SANTOS (6 .815 ), filho  de José 
Augusto dos Santos e de A lzira Mendes dos Santos, nas
cido a 25 de abril de 1905, no D istricto Federal, mo
torista, casado, com dom icilio eleitoral no distrieto 
municipal de Anchieta. (Qualificação requerida .)

JOSE’ P INTO  DA CUNHA (6 .816 ), filho de Francisco Pinto 
da Cunha e de Julieta V ictoria  da Apresentação, nas
cido a 12 de ju lho de 1896, no D istricto Federal, ope
rário, solteiro, com dom icilio eleitoral no districto mu
nicipal de Pavuna. (Qualificação requerida .)

ANTONIO  SOARES ROMEU F ILH O  (G.817), filh o  de An lo-
nio Soares Romeu e de Adelaide de Moura Romeu, nas
cido a 1 de ju lho de 1880. em Petropolis, Estado do Rio 
de Janeiro, operário, casado, com dom icilio eleitoral no 
districto municipal de Pavuna. (Qualificação reque
r id a .)

CSW ALDO FERREIRA (6 .818 ), filh o  de José Ferreira  e de 
Maria da Cunha Ferreira, nascido a 5 de ju lho de 1911, 
em Recreio, Estado de Minas Geraes, commercio, sol
teiro, com dom icilio eleitoral no districto municipal de 
Pavuna. (Qualificação requerida .)

M ANOEL CHRI3TINO (6 .S19), filho  de I.eandra Rodrigues, 
nascido a 18 de setembro de 1900, em Petropolis, Esta
do do Rio de Janeiro, commercio, casado, com dom ici
lio  eleitorai no districto municipal de Madureira. (Qua
lificação requerida .)

JOÃO R A YB O LTT  (6 .820 ), filh o  de Benjamin Faria Ray- 
boltt e de Anna Nunes Rayboltt, nascido a 8 de agosto 
de 1910, em A lberto Torres, Estado do Rio de Janeiro, 
commercio, solteiro, com dom icilio eleitoral no districto 
municipal de Madureira. (Qualificação requerida .)

JOSE- LINHARES TORRES (6 .821 ), filh o  de José Linhares 
e de Andreia Torres, nascido a 29 de setembro de 1903, 
no Districto Federal, operário, casado, com dom icilio 
e leitoral no distrieto municipal de Pavuna. (Q u a lifi
cação requerida. )

R APH AE L ARCHANGELO (6 .822 ), filho  de Vieentina Ma
ria  do Nascimento, nascido a 24 de outubro dc I90S,

em Petropolis, Estado do Rio de Janeiro, operário, ca
sado, com dom icilio eleitoral no districto municipal de 
Pavuna. (Qualificação requerida.),

AUGUSTO TE IX E IR A  (6 .823 ), filh o  de José Povoa e de 
Teresa Teixeira , nascido a 18 de fevere iro  de 18j)7, 
no Districto Federal, commercio, casado, com dom icilio 
ele itora l no distrieto municipal de Pavuna. (Qualifica
ção requerida .) ' . • J

CARMINDO DECARO (6 .824 ), filh o  de Francisco Decaro o 
de Francisca V iviam a, nascido a 28 de agosto de 1903, 
em São Paulo (cap ita l), operário, casado, com dom icilio 
eleitoral no districto municipal de Pavuna. (Q ualifi
cação requerida .)

FELIC IANO  M A lA  (6 .825 ), filho de Antonio Maia e de Ma
ria Assumptas, nascido a 17 de dezembro de 1906, no 
D istricto Federal, commerciante, casado, com domici
lio  eleitoral no districto municipal de Madureira. 
(Qualificação requerida.)

JOSE’ LAURO FERREIRA (G.S26), filh o  de José Carloí 
Ferreira, e de A lzira Ferreira , nascido a 2 de agosto 
de 1910, no D istricto Federal, operário, casado, com do
m icilio  eleitoral no districto municipal de Pavuna. (Qua
lificação requerida .)

XANOEL LOPES DE CASTILHO (6 .827 ), filho  de João Lo 
pes de Castilho e de Maria Moreira Lopes, nascido 3 
25 de setembro de 1900, em Jacarehv, Estado do Rio de 
Janeiro, operário, casado, com dom icilio eleitoral no 
districto municipal de Anchieta. (Qualificação reque
r id a .)

NICOLAU MARCICANO I.A T T IE R I (6 .828 ), filho  de F e li-  
•eio Marcicano e de Anna Lattieri, nascido a 17 de maio 
de 1913, no D istricto Federal, empregado publico, sol
teiro, com dom icilio eleitoral no districto municipal de 
Anchieta. (Qualificação requerida .)

ADELINO  TE R TU LIAN O  DE FR E ITAS  (6 .829 ), filho  dc 
Tertuliano Antonio Mariano e de Umbelina Rita de 
Castro, nascido a 18 de junho de 1904, em Santo Anto
nio de Padua, Estado do Rio de Janeiro, operário, ca
sado, com dom icilio eleitoral no districto municipal de 
Jacarépaguá. (Qualificação requerida .)

A LT IN O  TEREXCIO (6 .830 ), filho  de Raymtmdo Terencio 
e de V irgín ia Maria da Conceição, nascido a 14 de 
dezembro de 1908, em Porto Novo, Estado do Rio de 
Janeiro, operário, solteiro, com dom icilio eleitoral no 
districto municipal de Jacarépaguá. .(Qualificação re
querida .)

PEYNALD O  GUNTHER (6 .831 ), filho de João Lu iz Cunlhcr 
e de Amalia Gunlher, nascido a 22 de abril de 1909, n° 
D istricto Federal, operário, casado, com dom icilio elei
toral no districto municipal de Pavuna. (Qualificação 
requerida .)

JOAQUIM DOS RIOS JUNIOR (Ô .832). filh o  de Joaquim dos 
Rios e de Teodora Maria Conceição, nascido a 1 7  de 
maio de 1900, no D istricto Federal, operário, casado, 
com dom icilio eleitoral no districto municipal de P3'  
vuna. (Qualificação requerida.)

* YRIO  DE ATH AID E  REBELLO (6 .833 ), filho  de João de 
Araú jo Rebello e de Maria Amalia de Athaide Rebello, 
nascido a 6 dc maio dc 1906, emSão José do Rio Preto, 
Estado do Rio de Janeiro, commercio, solteiro, com do
m icilio  eleitoral no districto municipal de Madureir.3, 
(Qualificação requerida .)

IOURENÇO L IT Z  PEREIRA (6 .831), filho  de José Lui* 
Pereira e do Pcciliana Cardoso de Jesus, nascido a ” 
de novembro de 1897, em São Lourenço, Estado de Mi
nas Geraes, operário, solteiro, com dom icilio eleitoral n°  
d istricto municipal de Pavuna. (Qualificação reque
rida . )

JOSE- CORRÊA MARQUES '6 .835 ), filh o  de Jacinlo Corrtj3 
Marques e de Maria de Souza Loureiro, nascido a 22 de 
agoslo de 1901, no D istricto Federal, commercio, ca
sado, com dom icilio eleitoral no districto municipal 
Jacarépaguá. (Qualificação requerida .)

ESTEVÃO RAPEZYNSKI (6 .836), filh o  dc Theophilo R *P £  
zynski e de V iciaria  Rape/ynski, nascido a 13 do 
to de 1903, em R io Grande, Estado do Rio Grande 3
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Sul, operário, solteiro, com dom icilio eleitoral no dis
tricto municipal de Pavuna. (Qualificação requerida.)

JOSE’ MONTEIRO (6 .837), filho  de Mario Azevedo dos 
Santos, nascido a 29 de setembro de 1902, em São Ma-

; theus, Esiado do Rio de Janeiro, operário, casado, com 
dom icilio eleitoral no disticto municipal de Pavuna. 
(Qualificação requerida.)

MARIO RAPEZYNSKI (6 .838 ), filho  d e .T h eop h ilo  Rape
zynski e de V ictoria Rapezynski, nascido \ 19 de agosto 
de 1903, em Rio Grande, Estado do Rio Grande do Sul, 
operário, solteiro, com dom icilio eleitoral no districto 
municipal de Pavuna. (Qualificação requerida .)

JOSE’ NUNES DA ROCIIA (6 .S39), filho  de Matheus Nunes 
da Rocha e de Em ilia D iniz da Rocha, nascido a 8 de 
junho de 1907, no D istricto Federal, operário, solteiro, 
com dom icilio eleitoral no districto municipal de Pa
vuna. (Qualificação requerida .)

W ALD EM AR DA S ILV A  V IA N A  (6 .840), filho de João da 
Silva Viana e de Ismenia de Souza Viana, nascido a 
27 de fevere iro  de 1911, no D istricto Federal, operário, 
solteiro, com dom icilio eleitoral no districto municipal 
de Jacarépaguá. (Qualificação requerida .)

JOÃO ANTONIO RODRIGUES (6 .841), filho de Martinho 
Antonio Rodrigues e de Sara Euírasia Rodrigues, nas
cido a 17 de fevere iro  de 1908, no Estado do Rio de 
Janeiro, operário, solteiro, com dom icilio eleitoral no 
districto municipal de Madureira. (Qualificação reque
rida .)

N IC ò l.U T  MAGALHÃES BRAGA '6 .042 ). filhõ  de Joaquim 
de Paiva Braga e de Laura Magalhães Braga, nascido a 
25 de outubro de 1908. em Raependv. Estado de Minas 
Geraes, commprcio, solteiro, com dom icilio eleitoral no 
districto municipal de Anchieta. ^Qualificação reque
i r a . )

FRICO DE GUSMÃO (6 .843), filho  de Miguel Lyrio  Gusmão 
e de Maria de Almeida Gusmão, nascido a 19 de ju iho 
de 1882, era Campos Estado do Rio de Janeiro, operá
rio, casado, com dom icilio eleitoral no districto muni
cipal de Pavuna. (Qualificação requerida.)

JOSI”  CABRAL DE SOUZA VENTU RA (6 .844). filho  de Jor
ge Manoel Cabral e de Herculana Xavier Babeira, nas
cido a l i  de ju lho de 1900, no D istricto Federal, com
mercio, casado, com dom icilio eleitoral no districto mu
nicipal de Jacarépaguá. (Qualificação requerida.)

JOÃO DA LU Z  (6 .845), filho de Luiza Maria da Luz, nasci
do a 25 de outubro de 1896, em Itaborahy, Estado do 
Rio de Janeiro, commercio, casado, com dom icilio e lei
toral no districto municipal de Jacarépaguá. (Q ualifi
cação requerida.)

WALDF.CK M ATTOS (6 .846), filho  de Tancredo de Souza 
Mattos e de Maria de Abreu Mattos, nascido a 5 de abril 
de 1905, em ltahirito. Estado de Minas Geraes, com
mercio, solteiro, com dom icilio eleitoral no districto 
municipal de Pavuna. (Qualificação requerida.)

SEBASTIÃO DA S ILVA  PARANHOS (6 .847). filho de Ola- 
v io  da Silva Paranhos e de E lvira  Electa Elzabeth, 
naseulo a 3 de abril de 1900, em Nova Iguassu’ , Estado 
do Rio de Janeiro, operário, casado, com dom icilio 
eleitoral no districto municipal de Pavuna. (Qualifica
ção requerida.)

ALCIDES ALVES (6 .848), filho de Bem ardino Alves e de 
Am elia Fausta Alves, nascido a 30 de novembro de 1906, 
no Disticto Federal, commercio, solteiro, com dom icilio 
eleiLoral no districto municipal de Pavuna. (Qualifica
ção requerida.)

ALVARO  FREIRE DE MOURA (6 .850), filho  de Isidio F re i
re de Moura e de Angela F re ire  de Moura, nascido a 
23 de maio de 1906. no D istricto Federal, operário, ca
sado, com dom icilio eleitoral no dístrieto municipal de 
Pavuna. (Qualificação requerida.)

VtARCELLO ANTONIO FERREIRA (6 .851), filho de Anto
nio Jo®é Fereira  e de Leopoldina Rosa Barboza, nascido 
a 1 de novembro de 1SS0. no Districto Federal, com
mercio. casado, com dom icilio eleitoral no districto mu
nicipal de Jacarépaguá. (Qualificação requerida.)

JORGE MARIANO DA RUSA (6 .852), filho  de Procopio Ma
riano da Rosa e de Joanna Claudina da Rosa, nascido a 
23 de abril de 1905, no D istricto Federal, operário, 
casado, com dom icilio eleitoral no districto municipal 

.de Anchieta. (Qualificação requerida .)

AVE LIN O  JOSE’ DA S ILV A  (6 .853), filho de Benedito Josó 
da Silva e de M ilitina Maria da Conceição, nascido a 14 
de maio de 1882, em Vassouras, Estado do Rio de Ja
neiro, empregado publico, viuvo, com dom icilio eleito
ral no districto municipal de Jacarépaguá. (Qualifica
ção requerida.)

BERNARDINO B A PT IS TA  DO CARMO (6 .854 ), filho do 
Bernardino Baptista de O liveira e de Francisca Maria 
do Carmo, nascido a 19 de abril de 1895, no D istricto 
Federal, operário, casado, com dom icilio eleitoral no 
districto municipal de Anchieta. (Qualificação reque
r id a .)

ANTENOR FRANCISCO FRE IRE  (6 .855 ), filho  de João 
Ludgero F reire  e de Brasileira Dias F reire, nascido a 
28 de ju lho de 1900, no D istricto Federal, graphico, ca
sado, com dom icilio eleitoral no districto municipal da 
Jacarépaguá. (Qualificação requerida.)

OTIION LOPES RODRIGUES (6 .856). filh o  de Othon Lopes 
Rodrigues e de O livia Teixeira  Rodrigues, nascido a 2 
de fevereiro  de 1911, no D istricto Federal, commercio, 
solteiro, com dom icilio eleitoral no districto muaieinal 
de Jacarépaguá. (Qualificação requerida.)

GERALDO ATH AYD E  DE NORONHA (6 .857 ), filh o  do 
Oriental Lu iz de Noronha e de E liza Athayde de Noro
nha, nascido a 24 de novembro de 1911, em São Gcn- 
çalo de Sapucahy, Estado de Minas Geraes, funcciona
rio publico, solteiro, com dom icilio eleitoral no distri
cto municipal de Pavuna. (Qualificação requerida.)

JOÃO B ELLAS (6 .858), filho  de José Calazans Garrido Bel- 
las e de Gertrudes Dutra Bellas, nascido a 18 de maio 
de 1895, no D istricto Federal, operário, viuvo, com do
m icilio eleitoral no districto municipal de Jacarépaauá. 
(Qualificação requerida.)

AMÉRICO DE BARROS THOMPSON (6 .859), filho  de C i- 
priano Azevedo Thompson Junior e de Gertrudes Maria 
de Barros Thompson, nascido a 1 de maio de 1883, no 
D istricto Federal, commercio, casado, com dom icilio 
eleitoral no districto municipal de Jacarépaguá. (Qua
lificação requerida .)

JOAO BORSOTTO (6 .860), filho de Domingos Borsolto e 
de Deoünda Meirelles Borsotto, nascido a 24 de junho 
de 1910, no D istricto Federal, operário, casado, com do
m icilio  eleitoral no districto municipal de Pavuna. 
(Qualificação requerida .)

SEBASTIÃO DE ^OLIVEIRA MORAES (6 .861 ), filho  de 
Olimpio Moraes e de Francisca de O liveira Moraes, 
nascido a 23 de junho de 1897, em Barra do P irahy, 
Estado do Rio de Janeiro, commercio, casado, com do
m icilio  eleitoral no districto municipal de Jacarépaguá. 
(Qualificação requerida .)

ONICE DA S ILV A  MONTEZUMA (6 .862), filha de Francisco 
Saturnino da Silva e de Carlota Maria da Conceição, 
nascida a 5 de julho de 1894, no D istricto Federal, do
mestica, casada, com dom icilio e leitoral no districto 
municipal de Madureira. (Qualificação requerida .)

VICTORINO FERREIRA DA COSTA (6 .863), filho  de Maria 
do Rosário Gonçalves, nascido a 22 de março de 1898, 
no D istricto Federai, motorista, casado, com dom icilio 
eleitoral 110 districto municipal de Pavuna. (Qualifica
ção requerida.)

aNTU N IO  BARCELLOS L E IT E  (6 .864), filho de Antonio 
Le ite  e de Leocadia Maria Barcellos, nascido a 6 de 
janeiro de 1910, em Pagehu’ de Flòres, Estado de Per
nambuco, operário, solteiro, com dom icilio eleitoral no 
districto municipal de Pavuna. (Qualificação reque
r id a .)

L U IZ  ADOLPIIO  BANDEIRA RODRIGUES (6 .865), filh o  de 
Adolpho Bandeira Rodrigues e de A lzira  de Abreu Ban
deira Rodrigues, nascido a 21 de março de 1912, no D is
tricto Federal, commercio, solteiro, cora dom icilio e lei
toral no districto municipal de Pavuna. (Qualificação 
requerida .)
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ANTONIO  DE S A N TA N N A  (C .866), filho  do V irg ílio  Dias 
dos Santos e de Leonor Dias dos Santos, nascido a 2u 
dc junho de 1899, no D istricto Federal, operário, ca
sado, com dom icilio eleitoral no districto municipal de 
Anchieta. (Qualificação requerida .)

PEDRO BORGES (6 .857 ), filho  de Jaeomo G iom elti e de 
O rfilia  Borges, nascido a 3 de novembro de 1905, no 
D istricto Federal, commercio, casado, com dom icilio 
eleitoral no districto municipal de Madureira. (Quali
ficação requerida .)

MARIO S ILV A  (6 .868),  filho de A lfredo Silva e de Ernilia 
Silva, nascido a 25 de janeiro de 1911, em Barra Mansa, 
Estado do Rio de Janeiro, operário, soiteiro, com domi
c ilio  eleitoral no districto municipal de Pavuna. (Qua
lificação requerida .)

1RINEU BARBOZA (6 .869 ), filh o  de Marcolino Barboza e 
de Ermelinda Barboza, nascido a 14 de março de 1898, 
no D istricto Federal, operário, solteiro, com dom icilio 
eleitoral no districto municipal de Jacarépaguá. (Qua
lificação requerida .)

JOÃO JUVENAL DE O LIVE IR A  «3.870), filho  de Izotico 
Juvenal de O liveira e de Francisea Luiza de O liveira, 
nascido a 25 de setembro de 1903, em Petropolis, Es
tado do Rio de Janeiro, operário, casado, com dom icilio 
e leitoral no districto municipal de Pavuna. (Q ualifica
ção requerida .)

ANTONIO  VICENTE CORRÊA (6 .871), fillio  de Manoel V i
cente Corrêa e de Maria Xavier Corrêa, nascido a 7 de 
junho de 1907, em Petropolis, Estado do Rio de Janeiro, 
operário, casado, com dom icilio e leitoral no districto 
municipal de Anchieta. (Qualificação requ erida .)

JOSÉ DE L IM A  MAGALHÃES (6 .872), filho de José de Ma
galhães e de O livia de Lim a Magalhães, nascido a 22 de 
outubro de 1911, no D istricto Federal, operário, sol
teiro, com dom iciilo eleitoral no districto municipal do 
Pavuna. (Qualificação requerida .)

JOAQUIM BARBOZA DE O L IV E IR A  (6 .873 ), filh o  de Igna- 
cio Barboza e de Lyd ia Barboza, nascido a 30 de novem
bro de 1911, em Juiz de Fóra, Estado de Minas Geraes, 
operário, casado, com dom icilio eleitoral no districto 
municipal de Pavuna. (Qualificação requerida .)

PJCARDINO V IE IR A  (6 .874), filh o  de Cyriaco José V ie ira  
e de Maria V ie ira  Ferreira, nascido a 18 de novembro 
de 1896, em Valença, Estado do Rio de Janeiro, operário, 
casado, com dom icilio eleitoral no districto municipal do 
Pavuna. (Qualificação requerida .)

FRANCELINO BARBOSA DOS SANTOS (6.875), filho de 
O lym pio Barbosa dos Santos e de Florisbella Maria da 
Conceição Goulart, nascido a 3 de novembro de 1904, 
em Salgado, Estado do Rio de Janeiro, commercio, ca
sado, com dom icilio eleitoral no districto municioal do 
Pavuna. (Qualificação requerida .)

M IGUEL MARINHO CORTEZ F lL IIO  (6 .876 ), filho de Mi
guel Marinho Cortez e de Rosa Marinho Cortez, nascido 
a 30 de outubro de 1906. no D istricto Federal, operário, 
casado, com dom icilio eleitoral no districto m tm iciDal 
de Pavuna. (Qualificação requerida .)

HENRIQUE DE O LIV E IR A  E S ILV A  (6 .877), filho de Fran
cisco Evora da Silva e de Maria Augusta de O liveira, 
nascido a 25 de agosto de 1893, no D istricto Federal, 
operário, casado, com dom icilio eleitoral no districto 
municipal de Madurqira. (Qualificação requerida .)

EDUARDO DA S ILV A  (6 .878), filho de Bernardino da Silva 
e de Canuta de Menezes, nascido a 13 de outubro de 
1907, em Valença, Estado do Rio de Janeiro, operário, 
casado, com dom icilio eleitoral no districto municipal 
de Anchieta. (Qualificação requerida .)

JOSÉ POMBO DA PAZ (6 .879), filho  dc Manoel Pombo da 
Paz e de Rita Joaquina da Silva, nascido a 14 de de
zembro de 1907, no D istriclo Federal, operário, casado, 
som dom icilio eleitoral no districto municipal dc Pavu
na. (Qualificação requerida .)

IGNACIO CORRÊA DE O LIV E IR A  (6 .880), filh o  de Manoel 
João Corrêa O liveira e do Maria José Marques de O li
veira. nascido a 28 de agoslo de 1905. no Distmcto F e 
deral, operário, solteiro, com dom icilio eleitoral no

districto municipal de Pavuna. (Qualificação reque
r id a .) •

LEONID IO  TE IX E IR A  DA CUN11A (6 .881 ), filh o  de Gerni- 
niano Teixeira  da Cunha e de Luiza Maria da Cuuha, 
nascido a 15 de novembro de 1882, em Porto Novo, do 
Cunha. Estado de Minas Geraes. operário, casado. íam  
dom içilio eleitoral no districto municipal de Anchieta, 
(Qualificação requerida .)

JOSÉ AUGUSTO' DE ALM E ID A  (6 .882 ), filh o  de Antonio 
de Almeida e de Maria Duarte, nascido a 7 de dezem
bro de 1S93, em Portugal, commerciante, casado, com 
dom icilio eleitoral no districto municipal de Pavuna. 
(Qualificação requerida .)

E S T E L IT A  V IE IR A  ALVES (6 .883 ). filh o  de Maximiano 
V ie ira  A lves e de Juslina Bordencio Barboza, nascido 
a 10 de março de 189S, em Nictheroy, Estado do Rio dc 
Janeiro, empregado municipal, solteiro, com dom icilio 
eleitoral no districlo municipal de Pavuna. (Q u a lifi
cação requerida .)

A M Z IO  D IAS DE AG U IAR  (6 .S84), filh o  de Maria Ro?a cie 
Aguiar, nascido a 3 de janeiro de 1894. em Magé. Es
tado do Rio de Janeiro, commercio. casado, com domi
c ilio  eleitoral no d istriclo municipal de Pavuna. (Qua
lificação requerida .)

L U IZ  B ERU TTE  FILH O  (6 .885), filh o  de Lu iz Berutte e 
dc Maria Amelia de Souza, nascido a 3 de ju lho d® 
1912. no D istricto Federal, operário, solteiro, com do
m icilio eleitoral no districto municipal de Pavuna. 
(Qualificação requerida .)

ALCEBIADES PACHECO DE MEDEIROS (6.SS5). filh o  de 
Pedro Pacheco Medeiros e de Edalgisa Maria de Medei
ros, nascido a 5 dc ju lho de 1912, no D istriclo Federal- 
operário solteiro, com dom icilio eleitoral no districto 
municipal de Jacarépaguá. (Qualificação requerida.)

JAYM E CRUZ (6 .887 ), filh o  de Francisco José Cruz e de 
Francisea de Jesus, nascido a 19 de novembro de 1906. 
em Cantagallo, Estado do Rio de Janeiro, commercio. 
solteiro, com dom icilio eleitoral no d is lric lo  municiP3* 
de Pavuna. (Qualificação requerida .)

TUIM OTEO L U IZ  DE SANTANA (6 . 888),  filho de GerahD 
Lu iz de Santana e de Mathilde Leonor de Santana nas
cido a 22 de agosto de 18S6, cm Santo Antonio, Estado 
da Bahia, commercio, solteiro, com dom icilio eleitora1 
no d istriclo municipal de Pavuna. (Qualificação re
querida .)

L U IZ  ANTONIO DE O LIV E IR A  (6 .889), filho  de Oscar Tho
maz de O liveira e de Anna Cardim de O liveira, nascido 
a 7 de março dc 1907, em São João dei Rey. Estado de 
Minas Geraes. commercio, casado, com dom icilio elei
toral no districto municipal de Pavuna. (QualificaçaO 
requerida .)

V IC EN TE  ADÃO (6 .890 ), filho  de Adão José Francisco ? 
de Izidia Provenciana, naseido a 8 de fevere iro  dc 1S‘V ’ 
em Juiz de Fóra, Estado de Minas Geraes. operário, sol
teiro, com dom icilio eleitoral no districto municipal «*  
Pavuna. (Qualificação requerida .)

JOÃO LOPES P IN HEI, JUNIOR (6 .891 ). filho  de João x- 0'  
pes Pinliel c de Rosa Carolina Pinbel, nnsS ío a 9 . ' 
novembro de 1898, no D istricto Nedreal, com nvrc | 
casado, com dom icilio eleitoral no d is lr ic lo  niuniciP4 
de Jacarépaguá. (Qualificação requerida.)

M ANOEL FERREIRA DOS SANTOS (6 .892). filho de J «* ‘  
quim Ferreira dos Santos e Maria da Conceição. n9'" 
cido a 4 de janeiro de 1911. em Lima Duarte. K-*-' ) 
de Minas Geraes, operário, cagado, com dom icilio e.1®’ 
toral no dislricto municipal de Madureira. (Q ualif’-ca 
çâo requerida. )

ANTONIO DUARTE SAM PAIO JUNIOR (6 .893 ). filho  de ^  
tonio Duarte Sampaio e de Angela Maria Monte*" ’ 
nascido a 13 de maio de 1894, no D islricto Federal. 
rario. solteiro, com dom icilio eleitoral no districto 111 
nicipal de Anchieta. (Qualificação requ erida .)

PEDRO ALVE S  DOS SANTOS (6 .894 ', filh o  dc Honor?'^ 
A lves dos Santos e dc Ix lia  Maria dos Santos, Iias?i'i- 
a 25 de novembro de 1909. em Maceió, Estado de A* 
goas. operário, solteiro, com dom icilio eleitoral n°. í i ' )  
tricto municipal de Pavuna. (Qualificação req u er i»*•
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A TH A YD E  A V IL A  (0 .895), filho de Jo«é Coelho Avila  o de 
Aldemar Avila , nascido a 27 de agosto de 1910, no Dis
tricto Federal, operário, solteiro, com dom icilio e lei
toral no districto municipal dc Pavuna. (Qualificação 
Requerida. )

ALVARO  PERES G U TTIERRES (6 .896), filh o  de José Po
res Guttierres e de Mathilde Peres, naseido a 17 do 
agosto de 1910, n'o D istricto Federal, operano, solteiro, 
com dom icilio eleitoral no districto municipal de Pa
vuna. (Qualificação requerida .)

JOAQUIM DE PA IV A  BRAGA (6 .898), filho  de Nieoláo da 
Silva Braga e de Messias Amelia de Paiva, nascido a 14 
de agosto de 1872, em Santana Vargem  Grande. Estado 
de Minas Geraes, commercio, casado, ocm dom icilio e le i
toral no districto municipal de Anchieta. (Qualificação 
requerida .)

l-LRNANDO JOAQUIM FERREIRA (G.S99). filh o  do Manoel 
Joaquim Ferre ira  e de Maria Luiza. nascido a 29 de 
agosto do 1895, cm Portugal, cominerciante. casado, com 
dom icilio eleitoral no districto municipal de Madureira. 
(Qualificação requerida. )

A L I ) EM IO M ARTINS SERRANO (6.897). filh o  de Antonio 
Martins Serrano e de Maria Martins, nascido a 13 de ou
tubro de 1901, no D istricto Federal, operário, casado, 
eom dom icilio eleitoral no districto municipal de Pa
vuna. (Qualificação requerida.)

SEBVSTIÃO ALVES (6 .900), filho de Bernardino Alves e 
de Amelia Fausta Alves, nascido a 17 de julho le 1909, 
lio D istricto Federal, commercio. casado, com dom icilio 
eleitoral no districto municipal de Pavuna. (Q ualifi
cação requerida.)

Bit AZ V IV IA N I (6 .901 '. filh o  de Baptista V iv ian i e •!»» E r- 
melinda Panese, nascido u 30 de outubro de 1897. eiu 
Rezende, Estado do llio  de Janeiro, commenvo, casado, 
com dom icilio eleitoral no districto municipal Je An
chieta. (Qualificação requerida.)

ARMANDO B APT ISTA  d a  S ILV A  GOSTA 6.902). filho d8 
Manoel Baptista da Silva Costa e de Maria Simões da 
Silva Costa, nascido a 31 de ju lho de 1905, no D istricto 
Federal, operário, casado, com dom icilio eleitora! no 
districto municipal de Anchieta. (Qualificação reque
rida . )

JüSu CORRO DOS MONTES (6 .903 ), filho  de Arma There- 
za da Silva, nascido a 17 de março de 1889. ein Vas
souras. Estado do Rio de Janeiro, empregado publico, 
ca-ado, com dom icilio eleitoral no districto municipal de 
Madureira. (Qualificação requerida.)

40-SI.NO MARTINS XAVIER NETTO (C .901). filh o  de Ma
thilde Maria Martins, nascido a 28 de agoMo de 1894, 
no D istricto Federal, operário, solteiro, com dom icilio 
eleitoral no districto municipal de Pavuna. (Q ualifi
cação requerida .)

AitERICO ALEXANDRE RIBEIRO (6 .905), filho  de Lu iz 
Alexandre Ribeiro e de Generosa Maria do Carmo, nas
cido a 14 de fevereiro de 1902, no Districto Federal ope
rário  casado com dom icilio eleitoral no districto mu
nicipal de Pavuna. (Qualificaçao requerida .)

íiESTOR CAVALCANTE MACEDO (6 .906), filh o  de Antonio 
Cavalcante Macedo e de Carolina Cavalcante Macedo, 
riasèidò a 21 de outubro de 189». no D istricto Federal, 
commercio solteiro, com dom icilio eleitoral no districto 
eleitoral no districto municipal de Pavuna. (Q u a lifi- 
munieipal de Madureira. (Qualifieaçao requerida .)

AR N tID F ,S  M VRTINS DE MOURA (6 .907). filh o  de AnUro 
José Martins de Moura e de Maria Benedieta da Con- 
ecirão, nascido a 23 oe janeiro de 1910, no l  í-um .o f e 
deral, com m ercio. solteiro, com dom icilio eleitora, no 
districto municipal de Pavuna. (Qualificação reque
r id a .)

U ilZ  F E L L IP E  BORGES (6 .908), filh o  de José Emygdio 
da Cmdia Borges e dc Rita Fernandes Borges, nascido a 
29 . e setembro de 1896. no D istricto Federai, commer- 
Í , o . « o V d o n . k i í i . .  ílt ito ra ! » o r i t t o  muni- 
cipal de Pavuna. (Qualilicaçao reque.ida .)

AN'Tn\rn m  cjt VA  6 909), filho de Anastacio da Silva
2 2 Ü J i  í ,  i c o m ía  S i t a  *  »

de outubro de 1901. no D istricto Federal, commercio, 
solteiro, com dom icilio eleitoral no districto municipal 
de Anchieta. (Qualificação requerida.)

A L T A IR  CARVALHO DA S ILVE IRA  (6.910), filh o  de Mario 
Matheus da Silveira e de Odette Carvalho da Silveira, 
nascido a 20 de abril de 1911. no Districto Federal, com
mercio, solteiro, com dom icilio eleitoral no districto 
municipal de Pavuna (Qualificação requerida .)

W ALDEM AR MONTEIRO DE ARAÚJO (6 .911), filho  de An
tonio José de Araújo e de Beatriz Monteiro de Araújo, 
nascido a 3 de abril de 1908, no D istricto Federal, ope
rário, solteiro, com dom icilio eleitoral no districto mu- ✓ 
nicipal de Madureira. (Qualificação requerida .)

JOFINO DA S ILV A  (6 .912), filho de Am érico da Silva o de 
A lice Maria da Conceição, nascido a 31 de agosto de 
1908, em Queimados, Estado do Rio de Janeiro, operá
rio, solteiro, com dom icilio eleitoral no districto mu
nicipal de Jacarépaguá. (Qualificação requerida .)

BOM EU LOPES DA S ILV A  (6 .913 ). filho  de Francisco 
Lopes da Silva e de .Maria Lopes da Silva, nascido a 3 
de janeiro de 1902, em Belem, Eslado do Pará. com
mercio. casado, com dom icilio eleitoral no districto mu
nicipal de Pavuna. (Qualificação requerida .)

JOSÉ GUILHERM E GNOZZO (6 .£14), filho  de Antonio 
Gnozzo e de Maria Petrone, naseido a 15 de dezembro 
de 1907, no D istricto Federal, operário, casado, com do
m icilio eleitoral no districto municipal de Pavuna. (Qua
lificação requerida. )

JOÃO B A T ISTA  PEREIRA RAMOS (6 .915), filho  de Flausino 
Pereira  Ramos e de L iv ia  Anlonietta Ribeiro Ramos, 
nascido a 12 de outubro de 1905. no D istrieto Federal, 
commercio, solteiro, oom dom icilio eleitoral no districto 
municipal de Jacarépaguá. (Qualificação requerida.)

CASE.MIRO PLÁCIDO TE IX E IR A  (6 .916), filho  de Antonio 
Plácido Teixeira  e de Marieta Plácido Teixeira, nascido 
a 29 de outubro# de 1904, no D istricto»Federal, operário, 
casado, com dom icilio eleitorla no districto municipal 
de Jacarépaguá. (Qualificação requerida.)

IBLNEU ADELINO RODRIGUES (6 .917), filh o  de Adelino 
Rodrigues e de Carlota Carolina Rodrigues, naseido a

.  19 de fevere iro  dc 1896, em Vassouras, Estado do Rio
de Janeiro, commercio, casado, com dom icilio eleitoral 
no districto municipal de Madureira. (Qualificação re
querida .)

ALEXANDRE DE VASCONCELLOS (6 .918). filho  de Fran
cisco Antonio Vasconcellos e de Nareina Faria de Souza, 
nascido a 4 de março de 1899, no D istricto Federal, ope
rário, casado, com dom icilio eleitoral no districto mu
nicipal de Anchieta. (Qualificação requerida.)

JOÃO ROCHA DAS SANTOS (6 .919 ), filh o  de Antonio Ro
cha dos Santos e de Laura Rocha dos Santos, nascido a 
8 de fevere iro  de 1884, no D istricto Federal, funcciona
r io  publico, casado, com dom icilio eleitoral no districto 
municipal de Pavuna. (Qualificação requerida .)

JU U O  PIRES FERNANDES (6 .920), filho  de José Pires 
Fernandes e de Leonor Candida Fernandes, nascido a 
25 de ju lho de 1898, no D istricto Federal, operário 
solteiro, com dom icilio eleitoral no districto municipal 
de Pavuna. (Qualificação requerida.)

HENRIQUE FA R IA  DE MELLO (6 .921), filho de Pedro 
Alexandrino Bispo e de Josina Cecília de Mello, nas
cido a 16 de julho de 1893. no Estado de Alagoas, ope
rário, solteiro, com dom icilio eleitoral no districto rpu- 
nieipal de Pavuna. (Qualificação requerida .)

OCTACILIO  JORGE HERMIDA (6 .922), filh o  de Manoel 
Jorge Hermida e de Maria José Hermida. nascido a 2 
de agosto de 1910. no D istricto Federal, operário, sol
teiro, com dom icilio eleitoral no districto municipal de 
Pavuna. (Qualificação requerida.)

LUCIA.n o  GOMES DE NOVAES (6 .923), filho  de Lu iz An
tonio de Souza Novaes e de Sabina Gomes de O liveira, 
nascido a 1 de agosto de 1893, no D istricto Federal, ope
rário, solteiro, com dom icilio eleitoral no districto mu
nicipal de Jacarépaguá. (Qualificação requerida .)

YARA PLD R ü s O BENIGNO (6 .924), filha do Manoel Acur
em Benigno e de Brasilina Pedroso Benigno, nascida a

,
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23 de outubro de 1897, no D istricto Federal, empregada 
publica, casada, com dom icilio eleitoral no districto mu
nicipal de Jacarépaguá. (Qualificação requerida .)

AR ISTID ES MARCOS DE MORAES (6 .925 ), filh o  de Basi- 
lio  Antonio de Moraes e de E liza Augusta de Moraes, 
nascido a 7 de outubro de 1874, no D istrieto Federal, 
commercio, casado, com dom icilio eleitoral no districto 
municipal de Jacarépaguá. (Qualificação requ erida .)

V IR G ÍL IO  NUNES BARCELLOS (6 .926 ), filh o  de Julião Nu
nes de Barcellos e de Francisca Mariana de Barcellos. 
nascido a 8 de janeiro  de 1908, em Campos, Estado do 
R io de Janeiro, commercio, casado, com dom icilio elei
toral no districto munieipal de Pavuna. (Qualificação 
requ erida .)

ALVARO  ANTONIO  GOMES JUNIOR (0 .927 ), filh o  de Á l
varo Antonio Gomes e de Francisco Menezes Gomes, 
nascido a 25 de ju lho de 1906. no D istricto Federal, de
senhista, casado, com dom icilio ele itora l no districto 
munieipal de Jacarépaguá. (Qualificação requerida .)

MARIO DA COSTA (6 .928 ), filh o  de Evangelista da Costa 
e  de Bemvinda Bastos da Costa, nascido a 22 de setem
bro de 1885, em São Salvador, Estado da Bahia, com
mercio, casada, com dom icilio eleitoral no districto mu
nieipal de Pavuna. (Qualificação requerida .)

JOAQUIM JOSE’ MACHADO (6 .929 ), filh o  de Antonio José 
Machado e de Constancia Dias Machado, nascido a 10 
de ju lho de 1890, no D istricto Federal, commercio, ca
sado, com dom icilio eleitoral no districto municipal dc 
Pavuna. (Qualificação requ erida .)

MOACIR COSTA (6 .930), filh o  de Maria Augusta Chavan- 
tes, nascido a 4 dc maio de 1913, no D istricto Federal, 
operário, casado, com dom icilio eleitoral no districto 
municipal de Jacarépaguá. (Qualificação requ erida .)

FRANCISCO MACHADO (6 .931 ), filh o  de Pedro Francisco 
Machado e de Bemvinda Marçal de O liveira, nascido a 
10 de março de 1903, em Valença) Estado do Rio do 
Janeiro, operário, casado, com dom icilio eleitoral no 
districto municipal de Pavuna. (Qualificação reque
rida . )

L U IZ  QUARESMA (C .932), filho  de Francisco Quaresma e 
de Ernestina Gomes Quaresma, nascido a 11 de setem
bro de 1912, em Nictheroy, Estado do Rio de Janeiro, 
operário, solteiro, com dom icilio eleitoral no districto 
municipal de Pavuna. (Qualificação requ erida .) •

L U IZ  P IN TO  (6 .933 ), filh o  de Lauro Pedro da Silva e de 
Lu iza Telles Pinto, nascido a 2 de setembro de 1900, 
no D istricto Federal, empregado publico, casado, com 
dom icilio eleitoral no districto municipal de Jacarépa
guá. (Qualificação requerida .)

7ULIO  DE ARAÚJO BRAGA (6 .934 ), filh o  de Manoel Araújo 
Braga e de A ffonsina Maria Araújo, nascido a 12 de 
março de 1896, no D istricto Federal, empregado muni
cipal, solteiro, com dom icilio e leitoral no districto mu
nieipal de Anchieta. (Qualificação requ erida .)

CÂNDIDO FERNANDES (6 .936 ), filh o  de Ernilia da Silva 
Fernandes, nascido a 11 de março de 1906, no D istricto 
Federai, operário, solteiro, com dom icilio eleitoral no 
districto munieipal de M adureira. (Qualificação reque
r id a .)

ALVARO  DE LEMOS (C .938), filh o  dc Quirino Furtado de 
Lemos e de Maria Augusta de O liveira Lem o3, nascido 
a 10 de dezembro de 1900, no D istricto Federal, com
mercio, viuvo, com dom icilio eleitoral no districto mu
nicipal de Anchieta. (Qualificação requerida .)

EDUARDO ROCHA FERNANDES (6 .939 ), filh o  de Joaquim 
Rocha Fernandes c de Benedicta da Rocha Fernandes, 
nascido a 26 dc novembro de 1907, em Vassouras, Es
tado do R io de Janeiro, funccionario municipal, casado, 
com dom icilio e leitoral no districto municipal de An
chieta. (Qualificação requerida .)

ARTH UR FERNANDES (6 .940), filho  de Antonio Fernan
des e de Luiza V illela , nascido a 5 de agosto de 1911, 
no D istricto Federal, commercio, solteiro, com dom icilio 
e leitoral no districto municipal de Pavuna. (Qualifica
ção requerida .)

OSCAR MARQUES FERREIRA (6 .941 ), filho de Aurélio  Go
mes Ferre ira  e de Maria Marques de Jesus, nascido a

19 de março de 1896, em Leopoldina, Estado de MinaS 
Geraes, empregado publico, casado, com dom icilio e le i
toral no districto municipal de Pavuna. (Qualificação 
requerida .)

L U IZ  HENRIQUE DA GRAÇA JUNIOR (6 .942 ), filh o  de 
Lu iz Henrique da Graça e de Antonieta Brandão da 
Graça, nascido a 26 de outubro de 1910, no D istrieto 
Federal, escripturario, solteiro, com dom icilio eleitoral 
no districto municipal de Jacarénaguá. (Qualificação 
requerida .)

pSW ALD O  SALAZAR  REGIS DE ALENCASTRO (6 .943), 
filh o  de T ito  Regis de Alencastro e de Francisca Sala- 
zar de Alencastro, nascido a 7 de ju lho de 1909, no Dis
tricto Federal, medico, casado, com dom icilio eleitoral 
no districto municipal de Anchieta. (Qualificação re
querida . )

ALBERTO  RODRIGUES DA S ILV A  F ILH O  (6 .944 ), filh o  dô 
A lberto Rodrigues da Silva e de Joaquim da Costa e Sil
va, nascido a 12 de dezembro de 1912, no Distdicto Fe
deral, estudante, solteiro, com dom icilio eleitoral no dis
tricto municipal de Jacarepaguá. (Qualificação reoue- 
r id a . )

AR ISTEO  P IN TO  BARBEITO  (6 .945 ), filh o  de João Ferreira 
Barbeito e de Laura Pinto Barbeito, nascido a 26 de se
tembro de 1911, no D istricto Federal, commercio. sol
teiro, com dom icilio eleitoral no districto munieipal de 
Jacarepaguá. (Qualificação requerida .)

KE U R IE L  JOAQUIM DA S ILV A  (6 .946 ), filh o  dc Albino
Joaquim da Silva e de Rosalina Guimarães da Silva, nas
cido a 18 de novembro de 1902, no D istrieto Federal, 
commercio, solteiro, com dom icilio eleitoral no districto 
munieipal de Pavuna. (Qualificação requerida .)

BENEDICTO JOSE’ CALDEIRA (6 .947 ), filh o  de João Jo*<5 
Caldeira e de Em ilia  Caetano da Silva Figueira, nascido 
a 31 de agosto de 1883, em São João Marcos, Estado do 
Rio de Janeiro, operário, casado, com dom icilio eleitoral 
no districto municipal de Anchieta. (Qualificação re
qu erida .)

PEDRO ALM EID A  CARVALHAES (6 .948 ), filh o  de Alfredo 
Alm eida Carvalhaes e de Adalziza da Graça Carvalhaes, 
nascido a 1 de junho de 1910, no D istricto Federal, com
mercio, solteiro, com dom icilio eleitoral no districto mu
nicipal de Anchieta. (Qualificação requerida .)

FAB IO  ALV E S  DE FRANÇA (6 .949 ), filh o  de V irg ilio  d* 
França e de E lv ira  A lves de França, nascido a 17 de ju* 
lho de 1903, cm Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, 
commercio, solteiro, com dom icilio eleitoral no districto 
municipal de Pavuna. (Qualificação requerida .)

ANTONIO  FRANCISCO DOS SANTOS (6 .950 ), filh o  de Jo*á 
Caetano dos Santos e de Anlonia Mari3 de Jesus, nascido 
a IS de setembro de 1907, em Aracajú, Estado de Ser' 
gipe, operário, solteiro, com dom icilio eleitoral no d ‘% 
tric lo  municipal de Pavuna. (Qualificação requerida . >

ALBERTO  MACHADO RODRIGUES (6 .951 ), filh o  de PcdrO 
Machado Rodrigues e de Magdalena Clara dos Santo*' 
nascido a 16 de junho de 1909, no D istricto Federal, op®' 
rario, casado, com dom icilio eleitoral no districto mu'  
nicipal de Pavuna. (Qualificação requerida .)

JACY DA V E IG A  SIMÕES (6 .952 ), filho de Francisco 
Gonçalves Vianna e de Joaquina Veiga Simões, nascid0 
a 29 de janeiro de 1905, no D istricto Federal, operário. 
solteiro, com dom icilio eleitoral no districto nmnicip3 
de Jacarepaguá. (Qualificação requerida .)

AMÉRICO GARCLV MOREIRA (6 .953 ), filh o  de Joaquim MJJ 
reira Caetano e de Maria Garcia Moreira, nascido a  ̂
dc ju lho de 1897, no D istricto Federal, commercio, ca5j í  
do, com dom icilio eleitoral no districto municipal 3 
Jacarepaguá. (Qualificação requerida .)

MANOEL AVELIN O  DE L IM A  (6 .954), filh o  de Avelino P35'  
choal de Souza e de Maria Paschoal de Souza. nascid°. 
12 de dezembro dc 1907, cm Lagoa Grande, Estado 3 
Parahyba do Norte, operário, solteiro, com donaic*1 
eleitoral no districto municipal de Jacarepaguá. (Uu 
lificação requerida .)

ERNESTO M ATHEÜS B AZO LI (C .955), filho  de Rod dP1’® 
Bazoli e de V irg ín ia  Pelota, nascido a 1 do favereuo u
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1900, em Nova Friburgo, Estado do R io de Janeiro, mo
torista, ca9ado, com dom icilio eleitoral no d istriclo mu
nicipal de Jacarépaguá. (Qualificação requerida .)

PAU LO  CAETANO M ATHEUS (6 .956 ), filh o  de Caetano Ma- 
theus e de Maria Julia, nascido a 24 de junho de 1900,

> no D istricto Federal, operário, solteiro, com dom icilio 
eleitoral no districto municipal de Pavuna. (Qualifica- 
ção requ erida .)

PEDRO W O L F  REPROLD (6 .957), filh o  de Eromo Reprold 
e de Ibele Reprold, nascido a 8 de abril de 1901, em São 
João D'E1-Rey, Estado de Minas Geraes, commercio. ca
sado.

JAIM E DE BARROS (6 .958 ), filh o  de Manoel José de Barroá 
e de Zulm ira Rodrigues de Barros, nascido a 13 de fe 
vere iro  de 1910, no D istricto Federal, commercio, sol
teiro, com dom icilio eleitoral no districto munieioal de 
Madureira. (Qualificação requerida .)

JOSE’ MENDES (6 .959 ), filho  de Miguel Mendes e de Lu iza 
Messedere, nascido a 10 de abril de 1913, no D istricto 
Federal, operário, solteiro, com dom icilio eleitoral no 
districto municipal de Madureira. (Qualificação reque
r id a .)

OSW ALDO LOURENÇO PEREIRA (6 .OCO), filh o  de Antenor 
Lourenço Pereira  e de A ida M oreira Pereira, nascido a 
5 de ju lho de 1905, em Barra do Pirahy, Esiado do Rio 
de Janeiro, commercio, casado, com dom icilio eleitoral 
no districto municipal de Madureira. (Qualificação re 
querida .)

JOSE’ DE SOUZA (6 .961), filh o  de João Antonio de Souza 
e de Clara Maria de Jesus, nascido a 20 de setembro da 
1897, do Districto Federal, operário, casado, com domi
c ilio  eleitoral no districto municipal de Pavuna. (Qua
lificação requerida .)

EDUARDO PADIGLTONE (6 .962), filh o  de Agostinho Pa- 
digüone e de Vichelusa Salgana, nascido a 7 de agosto 
de 1902, no D istricto de Braz, Estadó de São Paulo, fun
cionário municipal, solteiro, com dom icilio eleitoral no 
districto municipal de Pavuna. (Qualificação reque
r id a .)

ASTOLPHO DE PAU LA  ANDRADE (6.963), filh o  de Cezar 
de Paula Andrade e de Bellarm ina de Paula Andrade, 
nascido a 28 de dezembro de 1908, em Ubá. Estado de 
Minas Geraes, operário, solteiro, eim dom icilio eleitoral 
no districto municipal de Anchieta. (Qualificação re
querida .)

EUCIO DA S ILV A  FELIC IO  (6 .964), filh o  de Joaauim dá 
Silva Fe lic io  e de Maria Domingues da Silva, nascido a 
1 de ju lho de 1910, no D istricto Federal, motorista, ca
sado com dom icilio eleitoral no districto municipal da 
Pavuna. (Qualificação requerida .)

P lO D O V A L  M ARTINS JORGE (6 .965 ), filh o  de Godofredo 
Monteiro Jorge e de F loripes Monteiro Jorge, nascido a 
31 do ju lho de 1909, no D istricto Federal, operário,

* solteiro, com dom icilio eleitoral _no d.stricto municipal
de Pavuna. (Qualificação requerida .)

JOSE’ ARISTID ES LOBO (6 .966), íilh o  de Antonio A ris ti
des Lobo e de Olympia Rosa da Conceição, nascido a 
29 de janeiro de 1894, em Carangola. Estado de Minas 
Geraes operário, casado, com dom icilio eleitoral no dis
tricto municipal de Pavuna. (Qualificação requerida .)

0 1  M A DE ALBUQUERQUE L IM A  (6 .967 ), filha de João
’ Augusto Albuquerque L im a e de Adelia de O liveira

Lim a, nascida a 26 da agosto da 1911, em Nova Ê n -  
burgó Estado do Rio de Janeiro, commercio, solteira, 
com dom icilio eleitoral no districto municipal de Ma
dureira. (Qualificação requerida .)

A\'i\FS DARIO PORTO (6 .968 ), filh o  de Lucio Clemente 
Porto e do A lzira  Rodrigues Gaspar Porto, nascido a 2o 
de outubro de 1900. uo D istricto FíiÍBral» commercio»

. casado, com dom icilio eleitoral no districto municipal
Uo Pavuna. (Qualificação requ erida .)

E d u a r d o  r o d r i g u e s  m a ia  f i l h o  (0 .969), fíiho da
Eduardo Rodrigues Maia e de Maria F erre ira  Maia, nas
cido a 10 de abril de 1902, no D istricto Federal, ope
rário, solteiro, com dom icilio eleitoral no districlo mu
nicipal do Pavuna. (Qualiíicaçao requerida.).

AN TO N IO  LOURENÇO (6 .970), filh o  de Francisco Manoel 
Lourenço e de Etelvina Ferre ira  Lourenço, nascido a 
10 de maio de 1909, no D istricto Federal, operário, sol
teiro, coin dom icilio eleitoral no districto municipal de 
M adureira. (Qualificação requerida .)

.W ALDEMAR PEREIRA  D A S ILV A  (6 .971 ), filh o  de Em üio 
Augusto Pereira  Silva e de Francisea Fernandes da 
Silva, nascido a 8 de junho de 1911, no Districto F e 
deral, operário, casado, com dom icilio eleitoral no dis
tricto municipal de Pavuna. (Qualificação requerida.);

A R ISTID ES DE AG U IAR  (6 .972), filh o  de Antonio de Agu iar 
Diegues e de Brazilina de Oliveira, nascido a 26 de ou
tubro de 1912, no D istricto Federal, commercio, solteiro, 
com dom icilio eleitoral no districto municipal de Jaca
répaguá. (Qualificação requ erida .)

IV A N  NUNES CAMAZ (6 .973 ), .filh o  de Acacio Nunes Ca- 
maz e de Julia Mana de Castro, nascido a 26 de maio 
de 1905, no Districto Federal, commercio, solteiro, com 
dom icilio eleitoral no districto municipal de Jacarépa
guá. (Qualificação requerida .)

HUMBERTO SPROVIERE (6 .974), filh o  de Antonio Soro- 
v iere  e de Maria Joana de Andrade, nascido a 27 de 
janeiro de 1900, no D istricto Federei, operário, casado, 
com dom icilio eleitoral no districto municipal de Jaca
répaguá. (Qualificação requerida .)

BENEVENUTO NUNES DOS ANJOS (6 .975 ), filh o  de Coletã 
Nunes Sacramento, nascido a 11 de abril de 1911, em 
Santa Sé, Estado da Bahia, operário, solteiro, com do
m icilio  eleitoral no districto municipal de Jacarépaguá. 
(Qualificação requerida .)

FERNANDO BENEVENUTO (6 .976), filho  de Francisco B e- 
nevenuto e de Amalia Borasca, nascido a 3 de novembro 
de 1902, em Baurú, Estado de São Paulo, operário, ca
sado, com dom icilio eleitoral no districto munieioal de 
Jacarépaguá. (Qualificação requerida .)

E L IS E L  ANTONIO V IAN N A  (6 .977), filho  de Maria Lau - 
ducena das Chagas, nascido a 2 de maio de 1894, no Dis-. 
tricto Federal, commercio, casado, com dom icilio e le i
toral no districto municipal de Jacarépaguá. (Q u a lifi
cação requerida .)

V ICTOR DONATO GESUALDI (6 .978 ), filho de Agostinho
Gesualdi e de Domingas Marcano, nascido a 9 de outu
bro de 1907, no D istricto Federal, commercio, casado, 
com dom icilio eleitoral no districto municipal de An
chieta. (Qualificação requerida .)

BENEDICTQ DOS REIS (6 .979 ), filh o  de Rogério Reis e de 
Camponeza Reis, nascido a 6 de janeiro  de 1893, em 
Campos, Estado do Rio de Janeiro, operário, casado, com 
dom icilio eleitoral no districto municipal de Pavuna. 
(Qualificação requerida .)

JOAQUIM B A TA LH A  JUNIOR (6 .980 ), filh o  de Joaquim 
Batalha e de Lyd ia  Batalha, nascido a 10 de setembro 
de 1912, no D istricto Federal, estudante, solteiro, cem 
dom icilio eleitoral no districto municipal de Anchieta.. 
(Qualificação requerida .)

CLARIMUNDO DO NASCIMENTO M ESQUITA (6 .981 ), filh o  
de Ana Clara Louclit, nascido a 19 de maio de 1898, 
no D istricto Federal, empregado publico, solteiro, com 
dom icilio eleitoral no districto municipal de Jacarépa
guá. (Qualificação requerida .)

ANTONIO D A  CRUZ V IE IR A  (C .982), filh o  da Antonio 
Dias V ie ira  e de E lm ira da Cruz V ieira, nascido a 6 de 
feveriro  de 1910, no D istricto Federal, operário, sol
teiro, com dom icilio eleitoral no districto municipal do 
Jacarépaguá. (Qualificação requerida .)

e U IZ  SANTOS PERALES (6 .983), filh o  de Jeronymo San
tos Arcos e de Mathilde Perales, nascido a 25 de ju lho 
de 1898, no D istricto Federal, operário, solteiro, com 
dom icilio eleitoral no districto municipal de Anchieta. 
(Qualificação requerida.).

CAETANO MONTEIRO DE BARROS (6 .984 ), filh o  do Felipe 
Monteiro de Barros e de Leonor Machado Monteiro de 
Barros, nascido a 5 de outubro de 1900, no D istricto 
Federal, ferroviário , casado, com dom icilio eleitoral no 
districto municipal de Jacarépaguá. (Qualificação re 
qu erida .)
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EM YGDIQ MENDES REIS F ILH O  (C .985), filh o  dc Em ygdio 
Mendes Reis e de Lucinda Frutuoso Mendes, nascido a 
2 de ju lho de 1909, no D istricto Federal, commercio, 
soiteiro, com dom icilio eleitoral no districto municipal 
de Pavuna. (Qualificação requerida .)

W A LFR ID O  DO CARMO L IM A  (6 .986 ), filho  de Joaquim 
do Carmo Lim a e de Severina Maria de Lima, nascido a 
10 de janeiro de 1912, no Districto Federal, operário, 
casado, com dom icilio eleitoral no districto municipal de 
Pavuna. (Qualificação requerida .)

OSMAR V IR G ÍL IO  DOS SANTOS (6 .987), filh o  do Canti- 
diano V irg ilio  Santos e de Engracia O liveira Santos, 
nascido a 11 de março de 1901, no Estado de Alagôas, 
operário, casado, com dom icilio eleitora! no districto 
municipal de Anchieta. (Qualificação requerida .)

JTELISBERTO FERREIRA DA S ILV A  (6 .988 ), filho  de Es- 
meraldina Maria, nascido a 1 de maio. de 1901, em M i- 
rahy, Estado de Minas Geraes, operário, casado, com 
dom icilio eleitoral no districto municipal de Pavuna. 
(Qualificação requerida .)

M IGUEL DE LUCAS (6 .989), filh o  de Domingos de Luca3 
e de Maria de Lucas, nascido a 29 dè setembro de 1909, 
em Vassouras, Estado do Rio de Janeiro, commercio, 
solteiro, com dom icilio eleitoral no districto municiDal 
de Pavuna. (Qualificação requerida .)

JOYELINO  MENDES (6 .990 ), filho de M inervina Luiza Men
des, nascido a 20 de dezembro de 1909, no Districto Fe
deral, operário, solteiro, com dom icilio eleitoral no dis
tricto municipal de Anchieta. (Qualificação requerida .)

R U T II ROCHA (6 .991 ), filha de Joaquim José da Rocha e 
de Gabriela Pinto Carneiro, nascida a 14 de agosto do 
1905, no D istricto Federal, domestica, solteira, com 
dom icilio eleitoral no districto municipal de Anchieta. 
(Qualificação requerida .)

AR ISTID E S  ARISTEU  DA S ILV A  (6 .992), filh o  de João
Aristeu da Silva e de Olinda Maria da Silva, nascido a 
28 de dezembro de 1910, no D istricto Federal, operário, 
solteiro, com dom icilio eleitoral no districto municipal 
de Madureira. (Qualificação requerida .)

ALVAR O  GONÇALVES MONTEIRO (6 .993 ), filh o  de Ilera - 
c lito  Pinto Monteiro e de Delphina Gonçalves Monteiro, 
nascido a 18 de janeiro de 1908, no D istricto Federal, 
operário, solteiro, com dom icilio eleitoral no districto 
municipal de Pavuna. (Qualificação requerida .)

V IC EN TE  FELIC IANO  GOMES (6 .994 ), filho  de Balbina 
Feliciana Gomes, nascido a 23 de junho de 1894, em 
Campos, Estado do Rio de Janeiro, operário, casado, 
com dom icilio eleitoral no districto municipal de Pa
vuna. (Qualificação requerida .)

D U RVAL DE O LIV E IR A  B R ITTO  (6 .995), filho do Pedro 
Damião de Britto  e de Ereilia  Augusta O liveira Britto, 
nascido a 10 de setembro de 1908, no D istricto Federal, 
operário, solteiro, com dom icilio eleitoral no districto 
m unicipaLde Madureira. (Qualificação requerida .)

AUGUSTO IGNACIO DA S ILV À  (6 .996), filh o  de Antonio 
Ignacio e de Maria Joanna, nascido a 6 dc outubro de 
1892, no D istricto Federal, operário, casado, com domi
c ilio  eleitoral no districto municipal de Pavuna. (Qua
lificação requerida.)

JOSE’ DOS PASSOS (6 .997 ), filh o  de Fortunato José dos 
Passos e de Fellipa Borges Leal, nascido a 29 de dezem
bro de 1905, no D istricto Federal, operário, solteiro, cem 
dom icilio eleitoral no districto municipal dc Madureira. 
(Qualificação requerida .)

ANTONIO DOS SANTOS (6 .998 ), filho  de Paulino dos San
tos e de Thereza Benta dos Santos, nascido a 27 do 
novembro de 1911, no D istricto Federal, operário, sol
teiro, com dom icilio eleitoral no districto municipal dc 
Madureira. (Qualificação requerida .)

L U IZ  RAMOS (6 .999 ), filho  de Manoel Ferre ira  Ramos c 
de Amelia Mendonça Ramos, nascido a 21 de agosto de 
1912, no D istricto Federal, commercio, solteiro, com do
m icilio  eleitoral no districto municipal de Jacarépaguá. 
(Qualificação requerida.)

D istricto Federal, 27 de ju lho de 1934. —  Pelo cscri-
rão, G uilherm e M . Medeiros.

EXPEDIÇÃO DE TÍTULOS
(D cerr;o i os. S2.1G8, de S de decembro dc 1032 c 24.120 de !6 de 

abril de 11*31 >

Primeira Cireumscripção

SEGUNDA ZO NA E LE ITO U A Ii

De ordem do D r. Juiz da 2a Zona, da I a Circunscrição 
do D istricto Federal, faço publico, para conhecimento dos in
teressados, que, por despacho de 24 de ju lho de 1934, foram 
mandados expedir pelo M. M. Juiz os titulos de eleitores
dos seguintes cidadãos:

Numero do titu lo —  Nomo

10.963. Sebastião Monteiro Campos, fillio  de Manoel Mon
teiro Campos e de Rosa Maria da Conceição, nas
cido a 5 de maio de 1868, no Estado do Rio de 
Janeiro, residente á rua Silva Ramos n. 43, cons- 
truclor. casado, com dom icilio eleitoral no dis
tricto municipal de Santo Antonio. (Qualifica
ção requerida .)

10.964. José Dias Barcellos, filh o  de Antonio Dias Barcellos
e de Eníilia de O liveira  Barcellos, nascido a 1 de 
setembro de 1905, no D istricto Federal, residente 
á rua Hermengarda n . 3, commercio, solteiro, 
com dom icilio eleitoral no districto municipal de 
Santo Antonio. (Qualificação requ erida .)

10.968. Octavio Acatauassú Nunes, filh o  de Domingos Aca-
tauassú Nunes e de Maria dos Anjos D o m in g u e s  
Nunes, nascido a 2 de abril de 1908, em Belém, 
Estado do Pará, residente á rua do Cáttete n. 44, 
medico, solteiro, com dom icilio eleitoral no dis
tricto municipal de G loria . (Qualificação reque
r id a .)

10.966. Eugênio Francisco Ozorio Guedes, filh o  de Cândido
Francisco Ozorio Guedes e de Philomena da LJ*  
Brum, nascido a 30 de junho de 1892, no Districto 
Federal, residente á rua O liveira Figueiredo n-' 
69, funccionario publico, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de G loria. (Qua
lificação requerida .)

10.967. Antonio Barbosa, filh o  de Antonio Barbosa e do
Barbara Leopoldina, naseido a 18 de janeiro do 
1906, no D istrieto Federal, residente á rua dos 
Arcos n. 30, chauffeur, solteiro, com dom icílio  
eleitoral no districto municipal de Santo Antonio- 
(Qualificação requerida .)

10.969. Eduardo Von Have, filho  de Eduardo Von Have 0
de Antonietta Manoel, nascido a 22 de ju lho do 
1895, no D istricto Federal, residente á rua Bota
fogo n. 308. commercio, casado, com dom icilio  
eleitoral no districto municipal de A juda. (Qua' 
lificação requerida .)

,10.970. D uilio  De Siqueira, filho  dc Domingos N ieri e do 
E lv ira  Galli, nascido a 21 de março de 1894, p° 
D istricto Federal, residente á rua Santa Ctir>*' 
tina n. 8 i t commercio, com dom icilio ele itor^  
no districto municipal de G loria. (Qualific-**1” ' 
requerida .)

10.971. Hasenclever R ibeiro da Fonseca, filh o  de José Mal1'
ric io  da Fonseca e de Carmelita R ibeiro da I ’° n'  
seca, nascido a 5 de novembro de 1911, no Di** 
tricto Federal, residente á rua S. Chrislovão n-. 
211, commercio, solteiro, com dom icilio cle,i lnri ' l 
no districto municipal de G loria. (Q ualific°'” ' ‘ 

*  requerida. )

10.972. Nelson Alves, filho dc Jacomo A lves Junior e d®
Alcina Fernandes Neves, naseido a 7 de **6 
de 1911, no D istricto Federal, residente á f l: 
Iiialina n. 27, commercio, solteiro, com doniicu’ 
eleitoral no districto municipal de Santo Auto1*1 
(Qualificação requerida .) L

•10.965. Lu iz Arcai Gcrpc, filh o  de Francisco Ignacio Ar® 
D iz e de Maria Gerpe Areai, nascido a 7 de ma 
de 1910, no D istricto Federal, residente á 1 
do Flamengo, 98, commercio, solteiro, com a
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m ieilio  eleitoral no districto municipal de Gloria. 
(Qualificação requerida.)

10.973. Maria da Conceição, filha de Carlos Cardoso dos 
Reis e de Maria Joaquina Alves, nascida a 8 de 
dezembro de 1893, em Petropolis, Rio de Janeiro, 
residente á Travessa Marques do Paraná n. 15, 
bordadeira, solteira, com dom icilio eleitoral no 
districto municipal de A juda. (Qualificação re
querida .)

10.971. Gabriel Francisco Moreira, filh o  de Miguel Gomes 
Moreira Ramos e de Manuela Augusta Alarcon, 
nascido a 2 de ju lho de 1898, no D istricto Fede
ral, residente á rua do Acre n. 39. sobrado, com
mercio, casado, com dom icilio eleitoral no . dis
tricto municipal de A juda. (Qualificação reque
r id a .)

10.975. Pedro Maximiano dos Santos, filbo  de José M axi-
miano dos Santos e de Maria Vilaluca dos San
tos, nascido a 3 de abril de 1900, em Recife, Per
nambuco, residente á rua 15 de Novembro n. 8, 
funccionario publico, casado, com dom icilio e le i
toral no districto municipal de A juda. (Q ualifi
cação requerida.)

10.976. Esmerio Barbosa da Costa, filh o  de Felippe João
Barbosa da Costa e de Angelina Maria Rosa. nas
cido a 5 de abril de 1910, no Districto Federal, 
residente á rua Frei Caneca n . 69, commercio, 
com dom icilio eleitoral no districto municipal 
dc Santo Antonio. (Qualificação requerida.)

10.977. Braz Joaquim de Mello, filho de Josué Joaquim de
Mello e de Cornelia Maria de Mello, nascido a 3 
de fevereiro  de 1894, em Santa Thereza de Va
lença, E . do Rio, residente á rua da Lapa n. 10, 
carpinteiro, casado, com dom icilio eleitoral no dis
tricto municipal de G loria. (Qualificação reque
r id a .)

10.978. Protasio Ferreira da Silva, filho de Graciano Fer
reira da Silva e de Perciliana Rosa do Nascimento, 
nascido a 25 de dezembro de 1905, em Ouro 
Preto, Minas Geraes, residente á rua Moura Bra
sil n. 23, operário, solteiro, com dom icilio e le i
toral no districto municipal de Santo Antonio. 
(Qualificação requerida.)

10.979. Romulo de Carvalho Lavra, filh 0 de Manoel Lavra
e de Julietta de Carvalho Lavra, nascido a 18 de 
novembro de 1894, em Campos, Estado do Rio, 
residente á Estrada Nova da Pavuna n. 568, 
electricista, casado, com dom icilio eleitoral no 
districto municipal de’ G loria. (Qualificação re
querida .)

10.980. Manoel Augusto Quintas, filh o  de José Antonio
Quintas e de Ermelindar da Conceição Guerra, 
nascido a 25 de julho de 1882, em Portugal, re
sidente á rua Albano n. 129, operário, casado, 
com dom icilio eleitoral no D istricto Municipal 
dc A juda. (Qualificação e x -u ff ic io . )

10 981 Manoel Ferreira da Rosa. filho de Manoel Ferre ira  
da Rosa e de Albertina da Motta Rosa, nascido 
a 20 de fevereiro de 1905, no D istricto Federal, 
residente á rua Barão da Torre n. 162, cominer- 
ciante, casado, com dom icilio eleitoral no dis
tric lo  municipal de A juda. (Qualificação reque
r id a .)

10.982.

10.983.

Antonio Ferreira Vianna, filho de José Antonio Fer
reira Vianna e de Maria Oliristina Vianna, nas
cido a 13 de setembro de 1885, em Pindamonhan- 
gaba, São Paulo, residente á rua Quixadã n. 21, 
commercio, easndo, com dom icilio eleitoral no dis
lr ic lo  municipal de A juda. (Qualificação reque
r id a .)

Nelson Duprat. filho de Raul Duprat e de Am elia 
Duprat nascido a 27 de abril de 1911, no Dis
tricto Federa!, residente á rua Barão de Sertorio 
n 75 funccionario municipal, casado, com do
m icilio eleitoral no districto municipal de A juda. 
(Qualificação requerida.)

10.984. Aristides Tavares de Magalhães, filho de José Ta 
vares de Almeida Magaiiiães e de Maria Anna de 
Magalhães, nascido a 26 de março de 1882. na 
Parahyba do Sul, Rio de Janeiro, residente á rua 
Itaú n. III, empregado publico, casado com do
m icilio eleitoral no districto municipal de Santo 
Antonio. (Qualificação requerida.)

10.985. Nicolau Covino, filho de Giovano Covino e de An
gela Mostradia Covino. nascido a 4 de janeiro 
de 1884, em Barra do Piraliv. Rio de Janeiro, res- 
sidente á rua Frei Caneca n. 399, commercio, ca
sado, com dom icilio eleitoral no districto muni
cipal de Santo Antonio. (Qualificação requerida.)

10.986. Josias Bezerra de Oliveira, filho de Francisco Es-
tanislau de O liveira e de Anna Mendes de O liveira, 
nascido a 18 de março de 1901, em S. Miguel 
do Itaipú, P . do Norte, residente á  rua Ypiranga 
n. 86, motorista, solteiro, com dom icilio eleitoral 
110 districto municipal de G loria. (Qualificação 
requ erida .)

10.987. Pedro Nogueira da Gama, filho de Francisco de
Paulo Nogueira da Gama e de Idalina Paulina No
gueira, nascido a 29 de junho de 1908, em Linha
res, Espirito Santo, residente á rua Dem etrio 
R ibeiro n. 175, funccionario publico, solteiro, 

com dom icilio eleitoral no districto municipal de 
G loria. (Qualificação requerida.)

10.988. A lvaro  Alves de Mattos, filho de Joaquim Antonio
de Mattos e de Joviana A lves de Mattos, nascido 
a 22 de junho de 1907, em Amparo, Rio de Janeiro, 
residente á rua Cerqueira Cezar n. 34, casa 1, 
foguista, casado, ct>m dom icilio eleitoral no dis
tricto municipal de G loria. (Qualificação reone- 
r id a .)

10.989. Maria da Conceição Portes Horta, filha de Antonio
Moreira Portes e de Rita Em ilia de Campos Por
tes, nascida a 15 de julho de 1895, em Nepomu- 
ceno, Minas Geraes, residente á travessa do 
Oriente n. 21, domestica, casada, com dom icilio 
eleitoral no districto municipal de G loria. (Qua
lificação requerida.)

10.990. Carlos Réa da Fonseca, filho de João Segundo Réa
e de Honorina da Fonseca, nascido a 31 de janeiro 
de 1901, em Nictheroy, E . do Rio de Janeiro, re
sidente á rua Marechal Bettencourt n. 180, casa 
10, despachante aduaneiro, casado, com domi
cilio  eleitoral no districto municipal de G loria. 
(Qualificação requerida .)

10.991. Joaquim Amancio Lins, filho  de João Rodrigues
Lins e de Maria Delíina da Silva Lins, nascido, 
a 8 de abril de 1884, na Capital Federal, residente 
á rua Benjamin Constant n. 62, sacerdote, sol
teiro, com dom icilio eleitoral no districto nmr>!-  
cipal d c 'Q loria . (Qualificação requerida.)

10.992. Nemesio Hensi, filho de Marcos Gustavo Hensi e
de Etelvina Seara Hensi. nascido a 20 de maio 
de 1909, em Itajahv, Estado de Santa Catharina, 
residente á rua Constante Ramos n. 89, com
mercio, solteiro, com dom icilio eleitoral no dis
tricto municipal dc A juda. (Qualificação re
querida.)

10.993. O liv ier Coelho Pires, filho  de Cesario Circumcisão 
* Pires e de Maria Idalina Coelho Pires, nascido a

23 de agosto de 1891, no D istricto Federal, resi
dente á rua 20 de Abril n. 20, sobrado, commer
cio, casado, com dom icilio eleitoral no districto 
municipal de Santo Antonio. (Qualificação re
querida.)

10.994. Eduardo Pinto da Fonseca, filho do .Tosé Maria P in
to e de Maria José da Fonseca, nascido a 19 de 
novembro de 1874, em Castanheiro do Sul Por
tugal, residente á rua João Rodrigues n. 54, ne
gociante, viuvo, com dom icilio eleitora! no dis
tricto municipal de A juda. (Qualificação reque
rida.)
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10.995. Á lvaro V ie ira  Fonseca, filh o  de Antonio V ie ira  da 
Fonseca e de Maria V ie ira  da Fonseca, nascido a 
20 de janeiro de 1904, no D istricto Federal, re 
sidente á rua Itapagipe n. 191, operário, soltei
ro, com dom icilio eleitoral no districto munici
pal de Santo Antonio. (Qualificação requerida.)

Í0.996. Benedicto Manso Mergulhão, filh o  de Eduardo Au
gusto Mergullião e de Odelina da Costa Mergu
lhão, nascido a 22 de maio de 1901, no D istricto 
Federal, residente á rua Herm inia n . 12, jorna
lista. casado, com dom icilio eleitoral no districto 
municipal de A juda. (Qualificação requerida.)

10.997. Gaspar Araújo Bastos, filh o  de Gaspar Araú jo Bas
tos e de Gertrudes Pacheco Bastos, nascido a 24 
de abril de 1896, no D istricto Federal, residente á 
rua Barão de São Francisco F ilho  n. 435, casa 1, 
commercio, casado, com dom icilio eleitoral no 
districto municipal de Santo Antonio. (Q u a lifi
cação requerida.)

10.998. Joaquina Elisa Silva Livram ento, filha  de Joaquim
José Te ixe ira  da Silva e de Lu iza Augusta da 
Silva, nascida a 5 de setembro de 1891, em T h e - 
rezina, Estado do Piauhy, residente á rua Tuyu- 
ty  n. 69, modista, casada, com dom icilio e le ito
ral no districto municipal de G loria . (Q ualifica
ção requerida.)

10.999. Celestino Insansti, filh o  de José Insansti e de Maria
Magalhães Insansti, nascido a 7 de setembro de 
1899, no D istricto Federal, residente á rua Araxá 
n. 11, commercio, casado, com dom icilio e le ito
ral no districto municipal de G loria. (Q u a lifi
cação requerida.)

11.000. Arthur Gomes do Valle Mascarenhas, filh o  de Jo-
sias do Va lle  Mascarenhas e de A lice Pinto Go
mes, nascido a 8 de ju lho de 1898, em Belém, 
Estado do Pará, residente á rua Paulo Frontin  
n . 76, commercio, casado, com dom icilio e le ito
ral no districto municipal de G loria . (Q u a lifi
cação requerida.)

11.001. Augusto da Rocha Vaz, filh o  de Francisco da Ro
cha Vaz e de Luiza Candida Vaz, nascido a 28 
de ju lho  de 1895, no D istricto Federal, residente 
á rua Conde de Bom fim  n. 316, commercio, ca
sado, com dom icilio e leitoral no districto muni
cipal de Santo Antonio. (Qualificação reque
rida.)

11.002. René A lberto Forst, filho  de Manoel Forst e de
Anastacia Maritz Forster, nascido a 18 de ju lho 
de 1909, em Campinas, Eslado de São Paulo, re 
sidente á rua Prudente de Moraes n. 366, com
mercio, solteiro, com dom icilio eleitoral no dis
tricto municipal de G loria. (Qualificação reque
rida.)

11.003. Agostinho Moreira Lim a, filh o  de João Moreira
Lim a e de Francisca Moreira Lim a, nascido a 28 
de maio de 1908, em União, Estado do Ceará, re
sidente á rua Montevidéo n. 269, commercio, sol
teiro. com dom icilio eleitoral no districto muni
cipal de Santo Anton io. (Qualificação reque
rida.)

11.004. A rthur Fernandes, filho  de José Annibal e de Ade
laide Garcia, nascido a 1 de ouutbro de 1905, no 
D istricto Federal, residenle á Aven id íf Suburbana 
n. 1.056, commercio, solteiro, com dom icilio e le i
toral no districto municipal dc G loria. (Quali
ficação requerida.)

11.005. José da Rocha Garcia Junior, filh o  de José da Ro
cha Garcia e de Maria do Espirito Santo Garcia, 
nascido a 3 de maio de 1881, no D istricto F e 
deral) residente á rua Barão de Ubá n . 99, casa 8, 
commercio, casado, com dom icilio eleitoral no 
districto municipal de G loria. (Qualificação re
querida.)

11.006. José Muniz Filho, filho  de José Muniz c de Cecilia
Teixeira  Muniz, nascido a 21 de outubro de 1905, 
no D istricto Federal, residente â rua S ilve ira

Martins n. 134, commercio, casado, com dom icilio 
eleitoral no districto municipal de G loria. (Qua
lificação requerida.)

11.007. Antonio de Paula Sobrinho, filh o  de José de Paulá 
e de Jovina da Silva, nascido a 24 de dezembro 
de 1897, em Vassouras, Estado do Rio de Janeiro, 
residente á rua Marquez de Sapucahy n. 255, 
casa 15, commercio, solteiro, com dom icilio e le i
toral no districto municipal de Santo Antonio. 
(Qualificação requerida.)

11.608. Claudemiro Tavares da Silva, filh o  de Eustachid 
Tavares da Silva e de Francisca Miguel da Silva, 
nascido a 11 de março de 1893, em Vargem  Gran
de, Estado de Minas Geraes, residente á praça da 
Republica n . 91, commercio, casado, com dom i
c ilio  eleitoral no districto municipal de Santo 
Antonio. (Qualifciação requerida.)

11.009.' Oscar Rezende Enont, filh o  de Antonio Polycarpo
de M eirelles Enont e de Maria de Rezende Enont, 
nascido a 27 de abril de 1877, em Caxambú, Es
tado de Minas Geraes, residente á rua Laran je i
ras n . 477, funccionario publico, viuvo, com do
m icilio  eleitoral no districto municipal de Glo
ria . (Qualificação “ ex -o ffic io ” .)

11.010. Arlindo Gomes da Silva, filh o  de Joaquim Gomes
da Silva e de Eugenia Lopes da Silva, nascido a 
3 de maio de 1913. no D istricto Federal, resi
dente á rua Aym oré n . 275, commercio, solteiro, 
com dom icilio eleitoral no districto municioal dú 
G loria . (Qualificação requerida.)

11.011. Ivan Saddock Marcello, filh o  de Francisco Saddock
Saddock Marcello e de Angelina Saddock Mar
cello, nascido a 12 de dezembro de 1912, no D is
tricto Federal, residente á ru Lu iz S ilva n. 62. 
commercio. solteiro, com dom icilio eleitoral no 
districto municipal de G lo r i* . (Qualificarão re
querida.)

11.012. Rizziero I.eporace. filh o  de pae incognifo e de Car-
mela Leporace. nascida a 22 do ju lho de 1907, 
em Lalarico. Italia, residente á rua Marianno 
Procopio n. 50, alfaiate, casado, com dom icilio 
eleitoral no districto municipal de Ajuda, /n.ia- 
lificação requerida.)

11.013. Augusto José Hoffmann, filh o  de José Conrado
Hoffmann e de Anna Maria G eoffrov, nascido 3 
17 de janeiro de 1891. em Petropolis, Estado do 
R io de Janeiro, residente á rua Colina n. 22. 
commercio. casado, com dom icilio eleitoral no 
districto municipal de G loria. (Qualificarão re
querida.)

11.014. Ernani Baptista. filho  de Jcronymo da Costa Bap
tista e de Marcelina Rocha Baptista, nascido a 27 
de maio de 1S97. no D istricto Federal, residenl® 
á rua F irm ino Gam elleiro n. 326, mechanico. 
casado, com dom icilio e leitoral no districto mu- 
nicipal de Santo Antonio. (Qualificação renue- 
rida.)

11.015. Arthur Cardoso V ieira, filho de Cypriano Cardoí®
V ie ira  e de E lv ira  Lopes V ieira , nascido a 1** 
de março de 1905, no D istricto Federal, resident® 
á rua Conselheiro Zacharias n . 120, commercio» 
solteiro, com dom icilio eleitoral no districto mu
nicipal de Ajuda. (Qualificação requerida.)

11.016. Roque Polydoro, filh o  de T i lo  Polydoro e de R i'
carda Polydoro. nascido a 30 de setembro d® 
1900. em Victoria, Estado do Espirito Santo, re
sidente á Estrada Nova York  n . 156, commercio» 
casado, com dom icilio eleitoral no districto mu
nicipal de Gloria. (Qualificação requerida.)

11.017. João Hetmaneeh, filh o  de Frederico Hetmanecb ®
de Catharina Hetmaneeh, nascido a 4 de feve
re iro  de 1903. em Rio Grande, Estado do R‘° 
Grande do Sul, residente á rua Lu iz Borges nu' 
mero 86, mechanioo, casado, com dom icilio ele*' 
toral no distrieto municipal de Gloria. (Q ualií1'  
cação requerida.)
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11.018. Am érico Francisco de Almeida Costa, fiilio  de José
Ferreira  de Almeida Costa e de Candida Augusta 
Sanches da Costa, nascido a 8 de junho de 1890. 
no Districto Federal, residente á rua Ceará nu
mero 44. commercio, casado, com dom iciiio e ie i- 

-'.■r toral no districto municipal de Gloria.

11.019. Hami! ar da Silva, filho  de Julio da Silva e de C.?.-
rolina da Silva, nascido a 17 de março de 1901, 
no D istricto Federal, residente á rua Riacliuelo 
n. 191. commercio. solteiro, com dom icilio e le i
toral no districto municipal de Santo Antonio.

11.020. João Soares do Nascimento, filh o  de Manoel Fran
cisco do Nascimento e de Felismina Mar*a do 
Nascimento, nascido a 29 de novembro de 1898, 
em Itabayana. Estado da Parahyba do Norte, re
sidente á ladeira do Livram ento n. 52, m aríti
mo. solteiro, com dom icilio eleitoral no districto 
municipal de Santo Antonio. (Qualificação re
querida.'

11.021. Ernesto Godinlio Maia, filho de José de Souza Maia
e de Maria Godinho Maia. nascido a 8 de ju lho 
de 1912, no D istricto Federal, residente á rua 
1,'rnguay n. 4. motorista, solteiro, com dom icilio 
eleitoral no districto municipal de Santo Antonio. 
(Qualificação requerida.)

11.022. Antenor José de Castilho, filho d.> Leocadia Vitalina
de SanfAnna. nascido a 25 de junho de 1897, em 
Tguassú. Fstado do Rio de Janeiro, residente á 
rua do Cattete n. 221, empregado publico, casa
do. com dom icilio eleitoral no districto munici
pal de G loria. (Qualificação requerida.'

11.023. Ruv Barcellos da Silva Leite, filho de A lfredo
Francisco Silva Leite r de Olotildes Barcellos da 
Silva Leite, nascido a 4 de janeiro de 1905, no 
IVstricto Federal, residente á rua Voluntários da 
Patria n. 355. funccionario publico, solteiro, com 
dom icilio eleitora! no districto municipal de G lo
ria . (Qualificação requerida.)

11.024. João de. O liveira Ford, filho de João W estm ore
Ford e de Anua Isolina de Almeida Ford, nascido 
a 29 de ju lho de 1888. em Santos. Estado de São 
Paulo, residente á rua Denndrio Ribeiro n. 100, 
commercio. solteiro, eom dom icilio eleitoral no 
districto municipal do G loria. Qualificação re- 
querida.J

11.025. Mauricio Coelho Herbster Pereira, filho de Adolpho
Herhster Pereira e de Judith Coelho Pereira, 
nascido a 1 de julho de 1912. no D istricto Fe
deral. residente á rua Custodio Serrão n. 56, es- 
tpdante, «olteiro. com dom icilio eleitoral no dis
t e i  munieioei do Gloria. Qualificação reque
rida.'

11.025. Felisborlo Nery. filho dc Joaquim Miguel Nery e
,|(> dectrudc' Carvalho Nery. na-cido a 16 de fe 
ve re iro  de 1909. no D istricto Federal, residente 
á rua Pavsandü n. 185. solteiro, casado, com do
m icilio eleitoral no di-tricto municipal dc Gloria.
< Qual ificação requerida.)

11.027. Tristão A raripe  Pestana de Aguiar, f i lh o  de Ocla- 
v io  Pestana <le Agu iar e de Mana Kslher A ra- 
r in e  Pestana de Vvuiar. naseido a 31 de jan e iro  
de 1906 no D istrie to  Federal, residente á rua 
Haddock Lobo n. 200, estudante, so lte iro , eom 
d om ic ilio  e le ito ra l no d is tr ic to  m unicipa l de San
to A n ton io . (Q u alificação  requerida.)

11 0n3 Belarmino Cavalcanti dc Macedo filho de Belar- 
m ii.o Cavalcanti dc Macedo c de Augusta Lemos 

" ' Macedo nascido a 11 de setembro de 1897. 
em  Penedo Fstado de Alagoas, residente a rua 
Capitão Rczi ndv n. 16L commercio, casado com 
d om ic ilio  e le itora l no districto municipal de Sau- 
to An ton io . (Qualificação requerida.)

I 029, Tovcnlino José Pinheiro, filh o  de Antonio José P U  
j oveiiiu io , (;l0 !..a \,i\os Pinheiro, nas-

5 7 a  í t  de jnnho de 1903. no Districto Federal, 
residente à rua Francisca Meyer n. 103, operá

rio, solteiro, com dom icilio eleitoral no districto 
municipal de Santo Antonio. (Qualificação re
querida.)

11.030. Manoel Gomes, filho de Manoel Francisco Gomes e
de Maria José dos Santos, nascido a 20 de fe 
vereiro de 1909, no D istricto Federal, residente á 
rua Julio do Carmo n. 228. commercio, solteiro, 
com dom icilio eleitoral no districto municipal de 
A.juda. (Qualificação requerida.)

11.031. Eurico Gusmão, filho de Eurico Pinho Gusmão e
de E lvira de Pinho Gusmão, nascido a 17 de maio 
de 1913. no D istricto Federal, residente á tra
vessa Zilda n. 24, empregado publico, solteiro, 
com dom icilio eleitoral no districto municipal de 
G loria. (Qualificação requerida.)

11.032. Frlisberio  Estevão Bartolette, filh o  de Saverio
Bartolette e de Maria A lves da Silva Bartolette, 
nascido a 26 de dezembro de 1897, no Districto 
Federal, residente á travessa Martins n. 30, func
cionario municipal, casado, com dom icilio elei
toral no districto municipal de Ajuda. (Q ualifi
cação requerida.)

11.033. Martha Lakey Pedrosa Lancnvílle, filha de Joa
quim Pedrosa Lanenvillo e de Am elia Lakey Pe- 
drosa Lanenville, nascida a 2 de fevereiro  de 
1911. no D istricto Federal residente á rua Gon
zaga Bastos n. 35, casa 4, steno-dactvlographa, 
solteira, com dom icilio eleitoral no districto mu
nicipal de Ajuda. (Qualificação requerida.)

11.034. Hilda de Almeida Soares, filha  de Claudino José
Soares e de Januaria de Almeida Soares, nascid3 
a 8 de novembro de 1911, no D istricto Federal, 
residente á rua Gonzaga Bastos n. 55, professora, 
solteira, com dom icilio eleitoral no distrieto mu
nicipal de A juda. (Qualificação requerida.)

11.035. Azarias Caetano Costa, filho  de Raymundo Caetano
Costa e de Josepha Felicia Costa, nascido a 28 
de outubro de 1894, cm Maceió. Estado de Ala
goas, residente á rua V ie ira  Ferreira n. 262, 
operário, casado, com dom icilio eleitoral no dis
tricto municipal de Santo Antonio. (Qualifica
ção requerida.)

11.036. Pedro Teixeira  da Silva, filho de Manoel Teixeira
da Silva e de Maria Rosa de Lim a e Silva, nas
cido a 29 de junho de 1904, no D istricto Federal, 
residente á rua General Clarindo n . 91, o ffic ia l 
de Justiça, casado, com dom icilio eleitoral no 
districto municipal de Santo Antonio. (O ua lifi- 
cação requerida.)

11.037. João Ulysses de Lim a Godoy, filh o  de Antonio B er-
nardes Godoy e dc Ernestina de Lim a Godoy, 
nascido a t i  de março de 1882, em P ilar (Ma
ceió ). residente á avenida Rio Branco n. 150, 
commercio, casado, com dom icilio eleitoral no 
districto municipal de A juda. (Qualificação re
querida.)

11.038. Maria Ramalho Novo, filha de Casemiro Secco Novo
e de Maria Cassia Ramalho Novo. nascida a 30 
de maio de 1900, no D istricto Federal, residente 
á rua Silveira Martins n. 151, Cattete, domesti
ca, casada, com dom icilio eleitoral no districto 
municipal de G loria. (Qualificação requerida.)

11.039. Sylvio Martins da Cruz, filho  de Oscar Martins da
Cruz e de Eulina Gonçalves da Cruz. nascido a 
12 de outubro de 1905, no D istricto Federal, re
sidente á rua Conde de Bomfim  n. 111. casa 1, 
commercio, solteiro, com dom icilio eleitoral no 
districto municipal de G loria. (Qualificação re
querida.)

M .040. Ecolo Francisco dei Angelo, filho de Vicente Del 
Angelo e de Angelina Comenha, nascido a 6 de 
dezembro de 1912, em Juquery, Estado de São 
Paulo, residente á rua Mem de Sá n. 60, 1* an
dar, operário, solteiro, com dom icilio eleitoral no 
d istricto municipal de Ajuda. (Qualificação re
querida.)
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41.041. Olavo Pereira de Cardis, filh o  de Francisco de
Cardis e de Maria Pereira de Cardis, nascido a 
24 de setembro de 1900, em São Paulo, Estado de 
São Paulo, residente á rua Cosme Velho n. 104, 
casa 4, Laranjeiras, medico, casado, com dom ici
lio  eleitoral no districto municipal de Gloria. 
(Qualificação requerida.)

11.042. Benedicto de Barros Lemos, filho  dc A lvaro  San-
ches de Lemos e de Theolinda de Barros Lemos, 
nascido a 30 de janeiro de 1904, em Ouro Fino, 
Estado de Minas Geraes, residente á rua da Lapa 
n. 78, pharmaceutico, solteiro, com dom icilio 
eleitoral no districto municipal de Gloria. (Qua
lificação requerida.)

11.043. Ricardo Travesedo Esquerra, filh o  de Ricardo T ra -
vesedo e de Dolores Esquerra, nascido a 0 de 
dezembro de 1895, em São Paulo, Estado dp São 
Paulo, residente á rua Cachambv n. 76, Meyer, 
commercio, casado, com dom icilio eleitoral no 
districto municipal de GJoria. (Qualiicação re
querida.)

11.044. Carlos Augusto Marques da Silva, filh o  de O lympio
Marques da Silva e de Joaquina Am elia Pinto 
da Silva, nascido a 2 de agosto de 1876, em Re
cife, Estado de Pernambuco, residente no largo 
do Machado n. 39, 1“ andar, commercio, casado, 
com dom icilio eleitoral no districto municipal de 
G loria. (Qualificação requerida.)

11.045. Charles Julius Dunlop, filh o  de Raul Breves Dun-
lop e de Olga Schuback Dunlop, nascido a 26 de 
dezembro de 1908, em Nictheroy, Estado do Rio 
de Janeiro, residente á ladeira dos Guararapes 
n. 289, advogado, solleiro, com dom icilio eleito
ral no districto municipal de Santa Tliereza. 
(Qualificação requerida.)

11.046. Ruben de O liveira Coelho, filh o  de Jonas Lacerda
Coelho e de Laura de O liveira Coelho, nascido a 
10 de ju lho de 1912, no D istriclo Federal, resi
dente á rua Conde de Bom fim  n . 159, estudante, 
solteiro, com dom icilio eleitoral no districto mu
nicipal de Santo Antonio. (Qualificação reque
rida.)

11.047. Dorival de Camargo Penteado, filh o  de Affonso de
Camargo Penteado e de Maria Cezar de Camar
go, nascido a 15 de novembro de 1873, em T a - 
tnhy. Estado de São Paulo, residente á rua Ila - 
r i t o f f  n . 35. medico, casado, com dom icilio e le i
toral no districto municipal de Gloria. (Q u a lifi
cação requerida.)

11.048. Jayme Am orim  de Lemos, filh o  de Carlos Gevy de
Lemos e de Beatriz Am orim  de Lemos, nascido a 
26 de março de 1907, em Recife, Estado de Per
nambuco, residente á rua General D ionysio nu
m ero 19, agricultor, solteiro, com dom icilio e le i
toral no districto municipal de Gloria. (Q u a lifi
cação requerida.)

11.049. Auguslo de Lima, filh o  de Benedicto Augusto de
Lim a e de Georgina Augusta de Lemos, nascido a 
12 de junho de 1908, em São Paulo, residente á 
rua Cornelio n. 33, motorista, solteiro, com do
m icilio  eleitoral no dislricto municipal de Ajuda. 
(Qualificação requerida.)

l l . ü o u .  Am érico R ibeiro de Freitas Guimarães, filho de 
Jeronymo R ibeiro de Freitas Guimarães e de 
Joaquina Carolina dos Reis Guimarães, nasrido 
a 8 de setembro de 1891, no D istricto Federal, 
residente á rua Uruguay n. 521. casa 9, tom m er- 
cio, casado, com dom icilio eleitoral no districto 
municipal de Gloria. (Qualificação requerida.)

11.197, A lfredo Te ixe ira  Carneiro, filh o  de Antonio T e i
xeira Carneiro e de Antonia Fernandes da Silva, 
nascido a 12 de abril de 1901, em Portugal, bra
s ile iro naturalizado, residente ô rua Dem etrio 
R ibeiro n. 366, commercio, solteiro, com dom ici
lio  eleitoral no districto municipal de Santo «An
tonio. (Qualificação requerida.)

11.051. José Oetavio Lobo, filho de A lfredo Alves de Souza
Lobo e de Julia Ferre ira  de Souza Lobo. nascido 
a 20 de novembro de 1909, em Porto Calvo. Es
tado de Alagôas, residente á rua A ffonso Penna 
n . 117, estudante, solteiro, com dom icilio eleito
ral de G loria. (Qualificação requerida.)

11.052. Lauro Medeiros Demoro, filh o  de Pedro Luiz De-
m ero e de Julia Medeiros Demoro, nascido a 18 
de agosto de 1904, em Estreito São José, Esfado 
de Santa Catharina, residente á Avenida Augusto 
S evero  n. 52, advogado, soltçiro, com dom icilio 
eleitoral no districto municipal de G loria . (Qua
lificação requerida.)

11.053. Innoeencio Venancio dos Santos, filho  de Joaquim
Venancio dos Santos e de Paula R ibeiro da Con
ceição, nascido a 13 de junho de 1910, no Dis
tricto Federal, residente & rua Esperança n. 4, 
commercio, solteiro, com dom icilio eleitoral no 
districto municipal de Santo Antonio. (Q ualifi
cação requerida.)

11.054. Aida Flòres, filha de José Monteiro Gomes Fláres
e de Am elia Fortunata Carneiro, nascida a 15 
de dezembro de 1912, no D istriclo Federal, resi
dente á rua Mourão do Valle n. 20, domestica, 
solteira, com dom icilio eleitoral no districto mu
nicipal de Ajuda. (Qualificação requerida.)

11.055. Horacio Ramos Machado Junior, filh o  de Horncio
Ramos Machado e de Propicia Dulra da Silva 
Machado, nascido a 7 de ju lho de 1872, no Dis
tricto Federal, residente a rua Delgado de Car
valho n. 30, conferente aposentado, casado, com 
dom icilio eleitoral n o  districto municipal de Glo
r ia . (Qualificação requeiida.)

11.056. Am illon  Lobo de Almeida, filh o  de José Lu iz de
Alm eida Tavares e de Olezia de Castilho Loba 
nascido a 28 de março de 1912, no D istricto Fe
deral, residente á rua Otto de Alencar n. 23, 
commercio, solteiro, com dom icilio eleitoral no 
districto municipal de A juda. (Qualificação re
querida.)

11.057. Oetavio Lopes Sá Campos, filh o  de Antonio T e i
xeira da Rocha Campos e de Estephania de O li
ve ira  Campos, nascido a 20 de março de 1884, 
no D istricto Federal, residente á rua Rumani» 
n . 11, industrial, solteiro, com dom icilio eleito
ral no districto municipal de G loria. (Qualifica
ção requerida.)

11.058. Celso do Valle o Silva, filh o  de Manoel Joaquim
da Silva e de Agosiinha do Valle e Silva, nascido 
a 8 de abril de 1911, no D islricto Federal, resi
dente á rua do Mattoso n. 101, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Ajuda. (Qua
lificação requerida.)

11.059. Francisea Sim ião Séda, filha de José Simião e do
Maria Séda. nascida a 2 dc setembro de 1912, no 
D islricto Federal, residente á Estrada Nova d3 
Pavuna n. 3 42. domestica, solteira, com domici
lio  eleitoral no districto m unicipal de Ajuda- 
(Qualificação requerida.)

11.060. F loriano Agostinho Torres, filho  de Flora Maria
de Campos Santos, nascido a 9 de março de 1899, 
110 D istricto Federal, residente á rua Miguel de 

. Paiva n. 39. casa 3, commercio, solteiro com
dom icilio eleitoral 110 d islricto municipal de 
Santo Antonio. (Qualificação requerida.)

11.061. Bodolpko Auguslo Mallhiesen, filho de August®
Henrique Matthiesen e de Maria da Gloria Mal" 
thiesen, nascid0 a 20 de abril de 1879, 110 Dis
tricto Federal, residente á rua HermenegilJo <j0 
Barros n. 5, contador, viuvo, com dom icilio elei
toral no d istriclo municipal de G loria. (Q uali
ficação requerida.)

11.062. A lfredo  Gomes Grosso, filh o  de Rodolplio Grosso ®
de A lice Gomes Grosso, nascido a 10 de outubr® 
de 1906, em Campinas, Estado de São Paulo. re
sidente á avenida Paulo de Frontin  n. 168, guar-
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11.078.

da-Iivros, casado. eom dom icilio eleitoral no 
districto municipal de Gloria. (Qualificação re
querida.) 11.075.

l t  .003. Rita Pereira da Silva, filha de Paul0 Pereira da 
Silva e de Blandina Deltrudes Pereira, nascida a 
15 de ju lho de 1897, em Rio Abaixo, Estado d_e 
Minas Geraes, residente á rua Riachuelo n. 215, 
enfermeira, solteira, com dom icilio  eleitoral no 
districto municipal de Ajuda. (Qualificação re
querida.) H .0 7 õ .

11.06-5. Estevam Ferre ira  do Nascimento, filho de Vicente 
Ferre ira  Filho' e de Izabel Maria da Conceição, 
nascido a 26 de dezembro de 1901, em Pirituba,
Estado da Parahyba do Norte, residente ã rua •
Commandanle Coimbra n . 16. commercio, casado, 
com dom icilio eleitoral no districto municipal de 11.076.
Santo Antonio. (Qualificação requerida.)

11.065. Henrique Stephan, filh o  de Henrique Stephan e do
Josephina Stephan. nascido a 16 de novembro de
1888. no D istricto Federal, residente á rua Bor
ges M onteiro n. 60, commercio, casado, com do
m icilio eleitoral uo districto municipal de Ainda. j j
(Qualificação requerida.)

11.066. Dr. Domieio Arruda Camara, filho de Antonio A r
ruda Camara e de Taeiana Bahia Arruda Cama
ra. nascido a 12 de novembro de 1911, em Guaya- 
rahã, Estada do Amezonas. residente á rua üe- 
zembargador Izidro n. 156, medieo, solteiro, com 
dom icilio eleitoral no districto municipal de 
G loria. (Qualificação requerida.)

11.067. E lysio Carlos Cruz. filh o  de Alcides Caldeira da
Cruz e de Maria Carlos da Cruz. naseido a 15 de 
dezembro de 190 5, em Cantagallo. Estado do Rio 
de Janeiro, residente á rua Haddoek Lobo n. 93, 
casa 2. contador, casado, eom dom icilio eleitoral 
no districto municipal de G loria. (Q u a lif^ c ã o  
requerida.) i  1.0/9.

11.068. Hernani da Motta Mendes, filho  d e  José Avelino
Mendes e de Francisca Ferreira  'la Motta, nasci
do a 28 de junho de 1888, em São Bento, Estado 
do Maranhão, residente á Estrada Velha da T i-  
juca n . 5 52, engenheiro, casado, com dom icilio 
eleitoral no districto municipal de G loria. /Oua- 
lificação requerida.) kl .080.

11.069. Manuel Moreira de Aguiar, filho de José Valenlim
de Agu iar c de Claudina Moreira de Aguiar, nas
cido a l i  de ju lho de 1908. no D istricto Federal, 
residente ã rua Pinheiro Guimarães n. 73, func- 
cionario do 12* tabellião. solteiro, com dom icilio 
eleitoral no districto municipal de Sant" '  nto- 
uio. (Qualificação requerida.) i 1.081.

11 070 Humberto Sannti. filho de Francisco Sanuti e de
Rosa Romita, nascido a 22 de setembro de 189 i, 
no D istricto Federal, residente á rua do Senado 
n. 266, proprietário, solteiro, com dom icilio elei
toral no districto municipal de Santo Antonio. 
(Qualificação requerida.) 11.082.

11 071 João do Amaral Siqueira, filho  de Caetano Nunes
do Amaral Siqueira e de Anlonia Em ilia do 
Amaral Siqueira, nascido a 9 de ju lho de 1871, 
em Santos, Estado de São Paulo, residente á rua 
A lm iran te ’ TamanJaré n . * /. commercio, viuvo, 
com dom icilio eleiloral no districto municipal do 
G loria. (Qualificação requerida.) [ }  ^

11 07° Joaquim Manuel de O liveira, filho  de Antonio Ma
nuel de O liveira e de Maria de O liveira, nascido 
a 22 de agosto de 1883, no D istricto Federal, re
sidente á rua da Relaçao u. 3 j, empiegado pu
blico casado, com dom icílio eleitoral no districto 
municipal de Santo Antonio. (Qualificação re
querida.) 11.085.

11.073. Chrispim da Costa Junqueira, filh o  de Chrispim da 
Costa Junqueira c de Rita dos santos Junqueira, 
nascido a 9 de agosto de 1910, no D istricto Fe
deral, resideute á rua Uranos n. 1.183, commer

cio, solteiro, eom dom icilio eleitoral no distrieto 
municipal dc A juda. (Qualificação requerida.)

Pedro de O liveira Filho, filho  de Pedro de O liveira 
c de Marcellina da Conceição, nascido a 25 de 
abril de 1895, em Biccas, Estado de Minas Geraes, 
residente á rua Barão de Cotegipe n. 138, casa 
22, operário, casado, com dom icilio eleitoral no 
districto municipal de Ajuda. (Qualificaç*.* 
querida.)

Francisco Lopes, filho do D r. A lyp io  José Lopes e 
de Margarida Lopes, nascido a 8 de agosto de 
1901, em Valença, Estado da Bahia, residente á 
rua Terceira n. 244, VTITa Souza, Irajá, commer
cio, casado, com dom icilio eleitoral no districto 
municipal de Ajuda. (Qualificação requerida.*

A ltam ir Ferreira, filho de Lu iz  Antonio Ferreira  e 
de A lice Maria Teixeira, nascido a 17 de outubro 
do 1910, no D istricto Federal, residente á rua da 
Relação n. 37, operário, casado, com dom icilio 
eleitoral uo districto municipal do «auto Antonio. 
(Qualificação requerida.)

Moysés Norberto dos Santos, filho de Antonio Nor- 
berto dos Santos e de Maria Alexandrina de Je
sus, nascido a 26 de fevere iro  de 1909, em Xa- 
zareth, Estado de Pernambuco, residente á rua 
Mario Motta n. 17, funccionario publico. casado, 
com dom icilio eleitoral im districto muni<'’ r'-.i q,* 
Santo Antonio.

Oscar Duprat, filho de Benjamin Lu iz Duprat e de 
Mariaima Duprat, nascido a 19 de abril de 1890, 
em São José de Campo Bello, Estado do Rio de 
Janeiro, residente á.rua Navarro n. 9 5, agente do 
privilégios, solteiro, com dom icilio eleiloral no 
districto municipal de Santo Antonio. (Q ualifi
cação requerida.)

A ttilia  Antunes da Cunha, filh a  de João José An
tunes e de Josephina Ribeiro Antunes, nascida a 
29 de ju lho de 1893, em Porto Alegre, Rio Gran
de do Sul, residente ã rua General Polydoro nu
mero 160, funccionaria publica, viuva, com domi
cilio  ele ilora l no districto miu' :' " rui1 »■« AinOa. 
(Qualificação requerida.)

Francisco Tavares Pereira, filh o  de Manoel Tava
res Pereira e de Maria Amalia Corrêa, nascido a 
20 de novembro de 1894, no D istrieto Federal, 
residente á rua Arnaldo Quintelta n. 100. com
mercio, solteiro, com dom icilio eleitoral no dis
tricto  municipal de Ajuda. (Qualifíetição ranne- 
rula.)

Francisco Guilherm e Lopes, filho  de Francisco 
Guilherme e de Maria Joaquina Roteiro, nascido 
a 3 de fevere iro  de 1878, em Portugal (naturali
zado), residente ã rua Barreiros n . 160, mecâ
nico, casado, com dom icilio eleitoral no districto 
municipal de A juda. (Qualificação requerida.)

Adolpho de Matfos, filho  de Adolpho Moreira do 
Mattos c de Adelaide Celeste de Mattos, nascido 
a 17 de novembro de 1911, no D istricto Federal 
residente á rua Antunes Maciel n. 92, casa X, 
commercio, solteiro, com dom icilio eleitoral no 
districto munieipal de Ajuda. (Qualificação re
querida.)

João Alves da Silva, filh o  de Severo Alves da Silva 
e de Felic ia  Maria dar Conceição, nascido a 25 da 
junho de 1895, em Lage do Canhoto, Estado de 
Alagòas, residente á rua do Rezende n. 114, em
pregado publico, casado, com dom icilio eleitoral 
no districto munieipal de Ajuda. (Qualificação 
requerida.)

José Lourenço de Carvalho, filh o  de Melchisedeque 
Lourenço de Carvalho e de Ilarina Nobrega de 
Carvalho, nascido a  28 de junho de 1909, no D is
trieto Federal, residente á rua Goyaz. n. 67, ope
rário» sorteiro.
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11.085. Parajara dos Santos, filho de Francisco Julio dos
Santos Sobrinho e de Maria Evangelina dos San
tos, nascido a 8 de ju lho de 1898, em Leopoldina, 
Estado ds Minas Geraes, residente â rua V ictor 
M eirelles n. 21, commercio, casado, com dom icilio 
eleitoral no districto municipal de Santo Antonio. 
(Qualificação requerida.)

11.086. João Gonçalves Pereira Lima, filh o  de João Gonçal
ves Pereira Liina e de Em ilia  Monteiro de Bar
ros Lima, nascido a 21 de outubro de 1804, no 
D istricto Federal, residente á rua Voluntários da 
Patria n. 414, engenheiro cv iil, casado, com do
m icilio  eleitoral no districto municipal de Gloria. 
(Qualificação requerida.)

11.087. Bellarm ino da Silva Brandão, filho de Manoel Gra-
ciano da Silva e de Belizia Maria da Conceição, 
nascido a 18 de janeiro de 1903, cm São Vicente 
de Paula, Estado do Rio de Janeiro, residente á 
rua da Relação n. 35, operário, solteiro, com do
m icilio  eleitoral no d istriclo municipal de Santo 
Antonio. (Qualificação requerida.)

11.088. Moacyr Borges de Araújo, filh o  de Sebastião B or
ges de Araú jo e de Silveria Alves de Araújo, nas
cido a 5 de novembro de 1908, no D istricto F e 
deral, residente á rua da Am erica n. 1G6, ope
rário, solteiro, com dom icilio eleitoral no d istri
cto municipal dc Ajuda. (Qualificação requerida.)

1.089. José Thadeu, filh o  de Angelo Thadou e de Fran-
cisca Thadeu, nascido a 9 de março de 1913, no 
D istricto Federal, residente á rua Francisea 
Meyer n. Gl, commercio, solteiro, com dom icilio 
eleitoral no districto munieioal de G loria . (Qua
lificação requerida.)

1.090. Antonio Biuzo, filh o  dc Antonio Biuzo e de Phelo-
mena Santoro, nascido a 23 de novembro de 
1912, no D istricto Federal, residente á rua do 
Cunha n. 27, Catumby, commercio, casado, com 
dom icilio eleitoral no districto municipal de G lo
r ia . (Qualificação requerida.)

11.092. Lupercino Fogaça Bernardes, filho  de José Palaio
Bernardes Miguel e de Adelaide Fogaça Bernar
des, nascido a 24 de janeiro  de 1885, em Parahyba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, residente á rua 
Parahyba n. 59, commercio, casado, com dom ici
lio  eleitoral no districto m unieioa l de G loria. 
(Qualificação requerida.)

11.093. Aram is Maccaciel, filh o  de Joaquim N icc'?u  Mac-
caciel e de Izolina da Silva Maccaciel, nascido a 
20 de abril de 1898, em Nictheroy, Estado do Rio 
*de Janeiro, residente á rua A n. 10, Inhaúma, 
commercio, casado, com dom icilio eleitora! no 
d istricto munieioal de Ajuda. (Qualificação re
querida.'

1.091. W aldem ar R ibeiro da Silva, filho de Galdino Mar
ques da Silva e de Adelaide R ibeiro da Silva, nas- 
eido a 9 de abril de 1898, em Porto Alegre, Fs ‘a - 
do do Rio Grande do Sul, residente á rua Mare
chal Pires Ferreira  n. 95, Laranjeiras, chauffeur, 
solteiro, com dom icilio eleitoral no districto mu
nicipal de G loria. (Qualificação requerida.)

11.095. Manoel Antonio Zenha Guimarães, filh o  de Antonio 
Guimarães e de Luiza Zenha Guimarães, nascido 
a 9 de outubro de 1904, no D istricto Federal, re
sidente á rua do Mattoso n. 144, commercio, sol
teiro, com dom icilio eleitoral no districto muni
cipal de G loria. (Qualificação requerida.)

11.091. Manoel A lves Carneiro, filh o  de Estevão A lves Car
neiro e de Joaquina Augusta de Limia, nascido a 
30 de ju lho de 1911, no D is lric lo  Federal, resi
dente á rua Cornelio n. 49, casa 3, empregado da 
Light, solteiro, com dom icilio eleitora! no d istri
cto municipal de A juda. (Qualificação reque
rida .'

11.09G. João Auiceto da Costa, filh o  de Anicoto Corrêa da 
Costa e de P rim itiva  Corrêa da Silva, nascido a 

10 de novembro de 1903, em Santa Thereza, Es

tado do Rio de Janeiro, residente á rua Bomsuc- 
cesso n. 72, empregado publico, solteiro, com 
dom icilio eleitoral no districto municipal de San
to Antonio. (Qualificação requerida.)

11.097. José Zeferino de Amorim , filho de Julião Amorvffi c 
le  Gertrudes Leopoldina Diniz, nascido a 26“ do 
abril dc 1903, em Turiassú, Estado do Maranhão, 
residente á rua do Monte n. 23, commercio, sol
teiro. com dom icilio eleitoral no districto mu
nicipal dc Santo Antonio. (Qualificação reque
rida.)

11.099. Edmundo da Cunha Soares, filho de José de Cam
pos Soares e de Mathilde da Cunha Soares, nas
cido a 9 de fevere iro  de 1912, no Districto Fe
deral, residente á rua Navarro n. 118, commer
cio, solteiro, com dom icilio eleitoral no districto 
municipal de Santo Antonio. (Qualificação re
querida.)

11.100. Roberto Gasehi, filh o  de Dom inicio Gasclii e de
Paulina Gasclu, nascido a 7 de junho de 1901, no 
D islricto Federal, residente á rua Felippe Cama
rão n. 73, commercio, casado, com dom icilio elei
toral no districto municipal de G loria. (Q ualifi
cação requerida.)

11.101. Mario A lves Pitla , filh o  de João Alves Pitta e de
Maria da Conceição Pitta, nascido a 13 de se
tembro de 1909, no D istricto Federal, residente á 
rua de São Chríslovão n. 209, pedreiro, solteiro, 
com dom icilio eleitoral no districto municipal de 
G loria . (Qualificação requerida.)

11.192. Erothides Ventu/i de Mello, filho de Alexandre 
Ventura dc Mello e de Theodora Deoünda de Je
sus, nascido a 13 de janeiro de 1901, em Leopol
dina. Estado de Minas Geraes. residente ú rua 
A lfredo Reis n. 46, commercio, casado, com do
m icilio  eleitoral ne districto municipal de Santo 
Antonio. (Qualificação requerida.)

11.103. Raul Teixeira  Canthé. lilh o  de A lfredo Teixeira
Cjuthé e de Castorina Peixoto Canthé. nascido a 
22 de maio de 1907. no D istriclo Federal, resi
dente á rua Torres Homem n. 20. commercio. sol
teiro, com dom icilio eleitoral no districto muni
cipal de Santo Antonio. (Qualificação reque
rida.)

11.104. Raymundo Bandeira do Assumpção, filh o  de Jos>
Joaquim de Souza Assumpção e de Liberalin;i 
Bandeira de Assumpção. nascido a 29 de janeiro 
de 1894, em Pacatuba. Estado do Ceará, residen
te á Estrada dos Macacos n. 61. marítimo, casa
do, com dom icilio eleitoral no districto munici
pal de Santo Antonio. (Qualificação requerida-'

11.105. Sitvino Dias. filho de Guilherm ina Maria da Con
ceição, nascido a 17 de fevere iro  de 1901. em Ni
ctheroy, Estado do Rio de Janeiro, residente á rU ‘ 
Borges Monteiro n. 62, operário, casado, com do
m icilio  eleitoral no districto municipal do San*-1’ 
Antonio. (Qualificação requerida.)

11.106. Francisco Labanca, filho de Eugênio Labanca c d"
Catharina Pelosi, nascido a 5 de março de 190*; 
no D istricto Federal, residente á rua Barão d 
Guaraliba n. 21. commercio. solteiro. com_ o®' 
m icilio  eleitoral no districto municipal de A ju «:t 
(Qualificação requerida.)

11.107. Serafim  da Costa Faria, filh o  de Antonio da Cost*
Faria e de Rosa de Jesus Moreira, nascido a 3 «  
janeiro de 1902. no D istricto Federal, residem 
á rua Pedro Am érico n. 39. empregado publn'0' 
solteiro, com dom icilio eleitoral no distric* 
municipal de Ajuda. (Qualificação requerida.)

11.108. Eurico Moreira da Silva, filh o  de Fructuoso
reira da Silva e de Theodora Maria da ConceiCji ’ 
nascido a 11 dc agosto de 1911. ein Capivary, 
lado do Rio de Janeiro, residente á rua Knierç 
ciana n. 22, graphico, casado, coni domici 
eleitoral no districlo municipal dc A juda. (Qü 
liíicação requerida.)
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11.109. Rosina V iola Faeadio, filha de Frederico V iola e
de Concetta de Napoli, nascida a 18 de junho de 
1904, no D istricto Federal, residente á estrada 
Nova da Pavuna n. 342, domestica, casada, com 
dom icilio eleitoral no districto municipal de 
A juda. (Qualificação requerida .)

11.110. Francisco Pinto Soares, filho  de Manoel P into Soa
res e de Maria Mathildes Barbosa, nascido a 13 de 
maio de 1890, no Districto Federal residente á 
rua Goyaz n. 1.022, casa 6, funccionario publi
co, casado, com dom icilio eleitoral no districto 
municipal de A juda. (Qualificação requerida.)

11.111. Antonio Ferreira  Coelho de Mattos, filh o  de Ma
noel Ferreira  Coelho de Mattos e de Julia da 
Conceição Mattos, nascido a 7 de ju lho de 1899, 
no D istricto Federal, residente á rua Marquez 
de Sapueahy n. 13, commercio, casado, com do
m icilio eleitoral no districto municipal de Ajuda. 
(Qualificação requerida.)

l i  112. A lberto Rodolpho Fechner, filh o  de Rodolpho Fech- 
ner e de Margarelh E lvira  Boeh, nascido a 21 de 
fevereiro  de 1898. no D istricto Federal, residen
te á rua General Caldwell n. 182, commercio 
casado com dom icilio eleitoral no districto mu
nicipal de A juda. (Qualificação requerida.)

11.113. Eudocio R ibeiro filho de Manoel Ribeiro e de Alice
Bellagamba nascido a 10 de setembro de 1892, 
no D istricto Federal, residente á travessa do Lo 
pes n. 3, commerciante, solteiro, com dom icilio 
eleitoral no districto municipal de A juda. (Qua
lificação requerida.)

11.114. Manoel de Nobrega, filho de Francisco de Nobre-
ga e de Maria Leonette da S ilva e Nobrega, nas
cido a 18 de fevere iro  de 1913, em Nictheroy, 
F.stado do Rio, residente á rua Voluntários da 
Patria n. 470 A, bancario, solteiro, com dom ici
lio  eleitoral no districto municipal de G loria. 
(Qualificação requerida .)

11.115. Armando Gomes da Silva, filho de João Gomes da
Silva e de Carmen Gomes da Silva, nascido a 26 
íhe abril de 1913, em Rio Preto, F.stado de Minas 
Geraes, residente á  rua da Lapa n. 71, operário, 
solteiro, eom dom icilio eleitoral no districto mu
nicipal de Santo Antonio. (Qualificação reque
r id a .)

11.116. Armando de Lurca. filho  de Vicente de Lueca e do
Maria Caputte, nascido a 15 de agosto de 1903, 
no Districto Federal, residente á rua Francisco 
Eugênio n. 328, operário, casado, com dom icilio 
eleitoral no districto municipal de Gloria. (Qua
lificação requerida.)

11.117. Tu llio  de Candia, filho de Guilherme de Candia e
de Alice Trota, nascido a 29 de agosto de 1908, 
no Districto Federal, residente á rua Anna Nery 
n. 238, São Francisco Xavier, architecto, soltei
ro, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de G loria. (Qualificação requerida.)

l i  118. Ivo  Paim, filho de Alfredo Paim  e de Maria dos 
Santos Paim, residente á rua Aristides Lobo nu
mero 60, funccionario publico, solteiro, com do
m icilio eleitora! no districlo municipal de Glo
ria . (Qualificação “ ex -o ffic ic ’,. }

11 119 Napoleão Jansen Martins, filho de Paulina Rosa 
Martins nascido a 10 de fevereiro  de 1892, em 
São Luiz do Maranhão, residenle á rua E n. 997, 
Realengo, operário, solteiro, com dom icilio elei
toral no districlo municipal^ de Santo Antonio. 
(Qualificação requerida.)

I I  l ’ G Domingos Fortes Castello Branco, filho de Fenelon 
Ferreira Castello Branco e de Lina Fortes Cas
tello Branco, nascido a 28 de dezembro de 1909, 
em União, Estado do Piauhy, residente á rua 
Buarque de Macedo n. 58, estudante de enge
nharia solteiro, com domicilio eleitoral no dis
t r i c t o ' 'municipal dc Santo Antonio. (Qualifica
ção requerida.)

11.121 Augusto de Faria Alves, filho de Manoel José de 
Faria e de Maria Joaquina dos Santos, naseido

a 31 de dezembro de 1870, no D istricto Federal, 
residente á Estrada da Freguezia n. 185, com
mercio, casado, com dom icilio, eleitoral no dis
tricto municipal de Ajuda. (Qualificação reque
rida.)

11.122. Raphael dos Santos Figueiredo Sobrinho, filb c  de
Lu iz dos Santos F igueiredo e de Lyd ia Martins 
Figueiredo, nascido a 20 de agosto de 1898, no 
Di%tricto Federal, residente á rua Pereira Nunes 
n. 343, operário, casado, com dom icilio eleitoral 
110 districto municipal de Ajuda. (Qualificação 
requerida.)

11.123. Ceoiliano de Souza Borges, filho de Manoel de
Souza Borges e de Olympia Margarida do Espi
rito  Santo, nascido a 25 de abril de 1897, em São 
Francisco de Paula, Estado do Rio de Janeiro, 
residente d rua Sã n. 206, Encantado, funeciona- 
rio  publico, solteiro, com dom icilio eleitoral no 
distrieto municipal de Ajuda. (Qualificação re
querida.)

11.124. João Francisco Martins, filh o  de Jorge Francisco
Martins e de Perciliana Rosa Martins, nascido 3 
24 dc agosto de 1885, no D istricto Federal, resi
dente á Estrada Engenho da Pedra n. 154, es
tação de Ramos, funccionario municipal, solteiro, 
com dom icilio eleitoral no districto municipal de 
Ajuda. (Qualificação "e x -o ffic io ” .)

11.125. M urillo V ictorino da Silva, filho  de Francisco V i
ctorino da Silva e de Anna Maria da Silva, nas
cido a 26 de julho de 1909, em Maceió, Estado de 
Alagòas, residente á rua Mario Portella n. 70, 
commercio, solteiro, com dom icilio eleitoral no 
districto municipal de Ajuda. (Qualificação re
querida.)

11.126. José Pinto Monteiro, filho de Justina Pereira da Sil
va, nascido a 14 de ju lho de 1907, no D istricto 
Federal, residente á rua da Relação n. 35, com
mercio, solteiro, com dom icilio eleitoral no dis
tricto municipal dc Santo Antonio. (Qualifica
ção requerida.)

11.127. Alcino Elyto B uono,'filho  de Antonio Buono e de
Chrispiniapa Buono, nascido a 5 de maio de 1907, 
no D istricto Federal, residente á rua 24 de Maio 
n. 2, commercio, solteiro, com dom icilio eleitoral 
no districto municipal de G loria. (Qualificação 
requerida.)

11.128. Ernesto Simas, filho do Guilherme Simas e de
Etelvina Rebcllo Siinas, nascido a 17 de junho 
de 1905, no D istricto Federal, residente á rua 
Santos Lim a n. 21, casa 5, commercio, casado, 
com dom icilio eleitoral no districto municipal de 
Ajuda. (Qualificação requerida.)

11.129. Laura A lves Figueiredo, filha de Trimpham Fran
cisco Alves e de Maria dos Anjos Alves, nascido a 
29 de março de 1894, no Estado do Ceará, residen
te á rua Aurea n. 77, domestica, viuva, com do
m icilio eleitoral no districto municipal de Santa 
Thereza. (Qualificação requerida .)

11.130. Rademarck Carlos dos Santos, filho de Antonio Car
los dos Santos e de Minervina Augusta dos Santos, 
nascido a 17 do scteinhro de 11)93, no Districto 
Federal, residente á rua Pereira Landim n. 47, 
commercio, viuvo, com dom icilio eleitoral no dis
tricto municipal dc A juda. (Qualificação reque
r id a .)

11.131. Lu iz Alvos Fernandes, filho de Adelino Anlonio
Fernandes e de O liv ia  A lves Fernandes, nascido a 
21 de junho de 1896, no D istricto Federal, resi
dente á rua São Januario n. 215, funccionario 
publico, casado, com dom icilio eleitoral no distri
cto municipal de A juda. (Qualificação reque
rida .)

J i.132 . Mario de Freitas Lustosa, filh o  de Custodio de A l
meida Lustosa e de Maria das Dores Freitas Lus
tosa, nascido a 25 de janeiro de 1898, em Monte 
Santo, Estado de Minas, residente á rua Antonio 
Salema n. 15, engenheiro, casado, com dom icilio
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11.133.

11.134.

11.135.

11.136.

11.137.

11.138.

í 1.139.

11.140.

11.141.

11.142.

11.143.

11.144.

eleitoral no districto munióipai de G loria . (Qua
lificação requerida .)

O livio  Th iago de Mello, filh o  de Antonio Aureliano 
de Mello e de Eufrasina Rodrigues de Mello, nas
cido a 25 de ju lho de 1893, em Itambé. Estado de 
Pernambuco, residente á rua Juiz de Fóra  n . 92, 
commercio, viuvo, com dom icilio e leitoral no dis
tricto municipal de G loria . (Qualificação reque
r id a .)

Faustino Pinto, filh o  de Fortunata Maria do Rosá
rio, nascido a 9 de janeiro de 1889, em Campos, 
Estado do Rio de Janeiro, residente á rua Doutor 
Bulhões n. 88, Saude Publica, casado, com domi
c ilio  eleitoral no districto municipal de A juda. 
(Qualificação requ erida .)

Edgard Ranulpho Zander, filh o  de Pedro Zander e 
de Elisa Mathilde Hees, nascido a 27 de maio de 
1896, em Petropolis, Estado do Rio de Janeiro, re
sidente á rua Toneleiros n . 282, commercio, ca
sado, com dom icilio eleitoral no districto munioi- 
pal de G loria.

Manoel Ramos Te ixeira , filh o  de José Ramos T e ix e i
ra e de V irg in ia  Ramos Teixeira , nascido a 23 de 
abril de 1901, no D istricto Federal, residente á 
rua Sobral n. 44, casa 3, commerciante, casado, 
som dom icilio eleitoral no districto municipal de 
G loria . (Qualificação requ erida .)

Jorge Berg, filh o  de Carlos Jeronymo Berg e de Ma
ria Rosário da Silva Berg, nascido a 26 de fe vere i
ro de 1890, no D istricto Federal, residente no beo- 
co do Rio, 49, operário, casado, com dom icilio 
eleitoral no districto municipal de Santo Antonio. 
(Qualificação requ erida .)

Francisco R ibeiro Maia, filh o  dc João R ibeiro F er
re ira  Maia e de Maria Candida Ferre ira  Maia, 
nascido a 18 de setembro de 1880, no Rio de Ja
neiro, residente á rua Pereira  Soares n . 21, com
mercio, casado, com dom icilio eleitoral no d istri
cto municipal de G loria . (Qualificação reque
r id a .)

Manoel Lagoa Junior, filh o  de Manoe! Lagoa e de 
V irg in ia  Scavarda, nascido a 25 de ju lho de 1898, 
em Braz, Estado de São Paulo, residente á rua Ca- 
tumby n. 52, barbeiro, casado, com dom icilio e le i
toral no districto municipal de Santo Antonio. 
(Qualificação requerida .)

A lfredo  Te ixe ira  Canthé, filho  de A lfredo Te ixe ira  
Canthé e de Castorina Peixoto Canthé, nascido a 
31 de agosto de 1904. no D istricto Federal, resi
dente á rua Delta, 120. commercio, casado, com do
m icilio  eleitoral no districto municipal de Santo 
Antonio. (Qualificação requerida .)

Antonio Pereira de Azevedo Freire, filho  de Antonio 
Pereira  de Azevedo e de Josephina Elisa Freire, 
nascido a 3 de junho de 1891, em Rezende, Estado 
do Rio de Janeiro, residente á rua Barão da Torre, 
348, commercio, casado, com dom icilio eleitoral 
no districto municipal de G loria. (Qualificação 
requerida .)

Irineu  Caldas, filh o  de Zenobio Caldas e de Idalina 
de Souza Monteiro, nascido a 18 de novembro do 
1908, no D istricto Federal, residente á rua P e - 
trococchino, 63," empregado publico, solteiro, com 
dom icilio eleitoral no districto municipal de San
to Antonio. (Qualificação requerida .)

Agenor David Lopes, filh o  de Antonio David Lopes 
e de Débora de Magalhães Lopes, nascido a 26 do 
junho de 1905, no D istricto Federal, residente â 
rua Theodoro da Silva, 453, commercio, solteiro, 
com dom icilio eleitoral no districto municipal de 
A juda. (Qualificação requerida .)

Abel Jorge Fernandes, filh o  de José Jorge Fernan
des e de Maria Luiza de O live ira  Bastos Fernan
des, nascido a 10 de fevere iro  de 1888, em Além 
Parahyyba, Estado de Minas Geraes, residente á 
rua do Senado, 11, sobrado, negociante, solteiro, 
com dom icilio eleitoral no districto municipal de 
G loria. (Qualificação requerida .)

11.145. Marianno Moreira de Rezende, filh o  de Octaviano
Pinto de Rezende e de Rosalina Etelvina Moreira 
Rezende, nascido a 31 de maio de 1900, em Bicas, 
Estado de Minas Geraes. residente á rua Buarquo 
Macedo, 62, mechanico electricista, casado, com 
dom icilio eleitoral no districto municipal de Gl-> 
r ia . (Qualificação requerida .)

11.146. Manoel Aarão, filho de José Cândido Aarão e de Rita
Aarão, nascido a 16 de outubro de 1899, no D is
tricto Federal, residente á rua Barreiro, 276, com
mercio, casado, com dom icilio eleitoral no d istri
cto municipal de G loria. (Qualiíicação reque
r id a .)

11.147. José Roberto Gomes, filh o  de Antonio Manoel Go
mes e de Maria Castorina Gomes, nascido a 7 da 
ju lho de 1907, em Nictheroy, Estado do R io da 
Janeiro, residente á ladeira do Livram ento n . 52, 
maritimo, casado, com dom icilio eleitoral no dis
tricto municipal de Santo Antonio. (Qualificação 
requ erid a ).

11.148. José dos Santos O liveira, filh o  de José dos Santos
O liveira, e de Antonio Maria do Amparo, nasci
do a 19 de dezembro de 1885, no D istricto Federal, 
residente á rua Sá F re ire  n. 30 casa 6, operá
rio, casado, com dom icilio eleitoral no districto 
municipal de A juda. (Qualificação requ erida ).

11.149. Roque Fernandes Reis, filh o  de Manoel Fernandes
e de A lice  Fernandes, nascido a 27 de novembro 
de 1905. no D istricto Federal, residente á rua 2 
de Dezembro n. 78, commercio, solteiro, com do
m icilio  eleitoral no districto municipal de A juda. 
(Qualificação requ erid a ).

11.150. W altrude Carlos de Noronha e Silva, filh o  de Lu iz
Carlos Augusto e S ilvo e de Em ilia  Carolina de 
Noronha e Silva, nascido a 7 de abril de 1872, 
em Porto A legre —  Rio Grande do Sul. residen
te á Praça Condessa de Frontin n . 36, funccio- 
nario publico, aposentado, casado, com dom icilio 
eleitoral no districto municipal de Santo Anto
n io . (Qualificação requerida ).

11.098.V icente Carelli, filh o  de João Carelli e de Anna Jan- 
nuzzi, nascido a 2 de fevere iro  de 1890, em Valen- 
ça, Estado do Rio de Janeiro, residente á rua 24 
de Maio n. 1.605, motorista, solteiro, com domi
c ilio  eleitoral no districto municipal de A juda. 
(Qualificação requ erida ).

11.151. João Maciel Soares, filh o  de Jeremias Maciel Soa
res, nascido a 20 de fevere iro  de 1872, no D is
tricto Federal, residente á rua Souza Franco, nu
mero 107, casa 7, commerciante, casado, com do
m icilio  eleitoral no districto municipal de Santo 
Anton io. (Qualificação requ erid a ).

11.152. W aldem ar Zacharias da Silva, filh o  de Antenor V e
lho da Silva e de O livia Zacharias da Silva,, nas
cido a 14 de outubro de 1902, em Nictheroy, Es
tado do Rio de Janeiro,, residente á avenida Meni 
de Sá n. 343, barbeiro, casado, com dom icilio e le i
toral no districto municipal de A juda. (Q ualifi
cação requ erid a ).

11.153. V icente Fortes Filho, filh o  de Vicente Rodrigues
Fortes e de Lu iza Commissario, nascido a 17 d* 
abril de 1911, em Herval, Estado de Minas Ge
raes, residente á rua S ilveira  Martins n . 48, Cat- 
tete, marinha mercante, silteiro, com dom icilio 
eleitoral no districto municipal de G loria . (Qua
lificação requ erid a ).

11.154. A lberto Bastos Pinto Junior, filh o  de A lberto Bas
tos Pinto ' e de Leopoldina Bastos Soares, nas
cido a 25 de abril de 1910, no D istricto Federal, 
residente á rua Sorocaba n . 120, commercio, ca
sado, com dom icilio eleitoral no districto munici
pal de G loria . (Qualificação requerida ).

11.155. Adolpho de A lv im  Menge, filho  de Adolpho Menge
e de Elm ina Menge, nascido a 31 de março de 
1880, em Freguezia de S . Lourenço, Nictheroy, 
Estado do Rio de Janeiro, residente ó ladeira <ja 
G loria n . 124, proprietário, casado, com domi
c ilio  eleitoral no districto municipal de Gloria- 
(Qualificação requerida).
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11.156. T erc io  Santos, filh o  de Felicíssim o José dos San
los e de Honorina Martins Santos, nascido a 15 
de setembro de 1901, em Victoria, Estado do Es
p irito  Santo, residente á rua Engenheiro Naza- 
reth n . 48, funccionario municipal, casado, cora 
dom icilio eleitoral no districto municipal de Glo
r ia . (Qualificação requerida ).

11.157. Lu iz Gomes de O liveira  Campos, filho  de Arthur
de O liveira Gomes Campos e de Anna Lutz de 
O liveira Campos, nascido a 19 de agosto de 1885. 
em São Paulo, Estado de São Paulo, residente ã 
rua General Camara n. 341, commercio, casado, 
eom dom icilio eleitoral no districto municipal de 
A juda. (Qualificação requerida ).

11.158. José Felizardo da Silva, filho de Julio Claudino da
Silva e de Camilla da Silva, nascido a 22 de fe
vere iro  de 1899, em Santa Anna do Ipanema, Es
tado de Alagoas, residente á rua A lice n. 194, ope
rário  casado com dom icilio eleitoral no districto 
municipal de G loria . (Qualificação requerida ).

.11.159. A lvaro  Penna Leiie , filh o  de Celestino Pereira  L e i
te e de Maria A lves Penna Leite, nascido a 26 de 
de agosto de 1904, no D istrieto Federal, residen
te â rua Barão de Piratininga n . 54, guarda-li
vros, casado, eom dom icilio eleitoral no districto 
municipal de G loria . (Qualificação requ erida ).

tl.lG O . Pinchos Mitelman, filh o  de Aron M iíelman e de 
Tosca Mitelman, nascido a I o de junho de 1909, 
na Rumania, residente á rua Professor Gabizo nu
mero 234, commercio, solteiro, Com dom icilio e le i
toral no districto municipal de G loria. (Q ualifi
cação requ erida ).

>1.161. Luiz José de França, filh o  de José Lu iz de Franca 
e de Rosa de Miranda França, nascido a 18 de 
junho de 1898, em Maceió, Estado de Alagoas, re
sidente á rua do Senado, n. 262, commercio, sol
teiro, com dom icilio eleitoral no districto inuni- 
pal do Santo Antonio. (Qualificarão reque
rida ) .

*1.162. Newton Motta, filho de Arino Tavares da Motta e de 
Palm yra Motta, nascido a 22 de abril de 1906, 
no D istricto Federal, residente á rua Professor 
Gabizo n. 198, medico, solteiro, com dom icilio 
eleitoral no districto municipal de G loria. (Qua
lificação requ erida ).

**.163. Oscavo Senra de O liveira, filho  de Joaquim Senra 
de O liveira e de Adelaide Corrêa Netto Senra, 
nascido a 19 de setembro de 1893, em Taboleiro 
do Pomba. Estado de Minas Geraes, residente á 
rua Visconde de Abaeté n. 103, commercio, v iuvo 
com dom icilio eleitoral no districto municipal do 
G loria. (Qualificação requerida.)

*>.1G4. Angelo Castro Rodrigues, filh o  de Manoel Castro 
Gonçalves e de . Dolores Rodrigues Bernardes, 
nascido á rua Laranjeiras n . 356, commercio, ca
sado, com dom icilio eleitoral no districto muni
cipal de A juda. (Qualificação requerida ).

**.1G5. Alexandre de Carvallio, filh o  de Annibal José de 
C&rvalho e de Thereza de Jesus Carvalho, nasci
do a 1 de agosto de 1899. no D istricto Federal, 
residente á rua Maia n . 82. commercio, casado, 
com dom icilio eleitoral no districto municipal de 
Santo Antonio. (Qualificação requerida ).

**.1GG. José Antonio dos Santos, filho de Antonio Santiago 
dos Santos e de Antonia Domingos dos Santos, 
nascido a 9 de dezembro de 1910. em São Chris- 
tovão. Estado de S erg ii* . residente ã rua Barão 
de Melgaço. n . 200, commercio, solteiro, com do
m ic ilio  eleitoral no districlo municipal de A ju 
da. (Qualificação requerida ).

i'*. ÍG7. Nestor Argem iro Madasi, filho  de Antonio Madasi e 
de Doralice Bazzi. nascido a 24 de junho de 1896, 
em Indacahúha. São Paulo, residente á rua Leo
poldo n 137, commercio, casado, com dom icilio 
■eleitoral no districto municipal de A juda. (Qua
lificação requ erida ).

•*G8 . João Cândido de Andrade Dantas filh o  de Carlos 
Manoel Ribeiro Dantas c dc Anna de Andiadc

Ribeiro Dantas, nascido a 14 de junho de 1906, 
ein Natal, R io Grande do Norte, residente á rua 
Felippe Camarão n. 94, casa 5, contador, solteiro, 
com dom icilio eleitoral no districto municipal dc 
G loria . (Qualificação requ erid a ).

11.109. Carlos Jungstedt, filh o  de Ilerm an Oscar Jungsledt 
e de A lzira Azambuja Jungstedt, nascido a 5 de 
setembro de 1900, em Uruguayana, Rio Grande do 
Sul, residente á rua Copacabana n . 695, com
mercio, casado, com dom icilio eleitoral no d istri
cto municipal de A juda. (Qualificação reque
rida) .

11.170. Anysio Henrique de Sá, filh o  de Manoel Henrique de 
Sá e de Anna Jacintha Carvalho de Sá, nascido a 
12 de maio de 1883, em João Pessoa, Estado da 
Parahyba do Norte, residente á rua São Salvador 
n. 51, medico, casado, com dom icilio eleitoral no 
districto municipal de G loria . (Qualificação re
querida) .

41.171. Claudinier Fernandes, filh o  de Imperalino Fernan
des e de Isaura Monteiro Pimenta, nascido a 20 de 
março de 1910, no Districto Federal, residente á
rua Ypiranga n. casa III, operário, soltfiro,

11.11

11.11

11.175

com dom icilio eleitoral no districto municipal de 
A juda. (Qualificação requerida.)

Antonio Figueira, filho de Antonio Figueira e de
Maria de Jesus F igueira, nascido a 21 de maio
de 1897, no D istricto Federal, residente á rua 
Harmonia n. 40, operário, solteiro, com domici
lio eleitoral no districto municipal de A juda. 
(Qualificação “ ex -o ffic io ” . )

João Martins, filho de Francisco Martins e de Can- 
dida Martins, nascido a 10 de setembro de 1896, 
no D istricto Federal, residente á rua Gambôa 
n. 163, operário, casado, com dom icilio eleitoral 
no districto municipal de A juda. (Qualificação 
“ ex -o ffic io ” . )

Horacio Jorge Simões, filho de Horacio dos Santos 
Simões e de Gertrudes Jorge Simões, nascido a 
20 de junho de 1908, no Districto Federal, resi
dente á rua São Clemente n. 191, commercio, sol
teiro, com dom icilio eleitoral no districto muni
cipal de G loria. (Qualificação requerida.)

í  1.176. José Abel de Almeida Junior, filho de José Abel de 
Alm eida e de Deolinda Francisca de Medeiros, 
nascido a 4 de outubro de 1899, em S. Matheus, 
Espirito Santo, residente á rua Pinto da Fonseca 
n. 41, commercio, casado, com dom icilio eleitoral 
no districto municipal de G loria. (Qualificação 
requerida.)

11.177. Paulo Telles de Miranda, fillio  de José Telles de
Miranda e de Maria Telles de Miranda, nascido 
a 23 de outubro de 1902, em Paranaguá, Paraná, 
residente á rua do Cattete n. 170, o ffic ia l da 
Marinha, solteiro, com dom icilio eleitoral no dis
tricto municipal dc G loria. (Qualificação re
querida . )

11.178. Pery  Brandão Lisbôa, filho  de José da Silva L is 
bôa e de Cccilia Brandão Lisbôa, nascido a 22 
dc setembro de 1904, em CantagaHo, Rio de Ja
neiro, residente á rua 24 de Maio n. 266, conta
dor, casado, com dom icilio eleitoral no districto 
municipal de G loria. (Qualificação requerida.)

11.179. Alcides Fernandes Palheiros, filho de Manoel Joa
quim Fernandes Palheiros e de Eugenia Velloso 
Palheiros, nascido a IS dè maio de 1892, no Dis
tricto Federal, residente á rua Visconde de F i
gueiredo n. 92, negociante, casado, com domici
lio  eleitoral no districto municipal de G loria. 
(Qualificação requerida.)

Carlos Magno da Cunha, filho de João Olinlho da 
Cunha e de Rosalina Alves da Cunha, nascido a 
4 do novembro de 1897, em Acorá, Pará, resi
dente á rua Lvg ia  n. 36, funccionario publico, ca
sado, com dom icilio eleitoral no districlo muni
cipal de Santo Antonio. (Qualificação reque
r id a .)

41.181. P lin io Ribeiro, filho de José Ribeirc de Magalhães 
c de Rosa Gomes Fernandes, nascido a 20 de

11.180.
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11.182.

11.183.

11.184.

11.185.

11.186.

11.1S7.

11.188.

11.189.

11.190.

11.191.

11.192.

março de 1879, no Minho, Portugal, residente á 
rua Clovis Bevilaqua n . 85, commerciante, casa
do, com dom icilio eleitoral no districto munici
pal de G loria. (Qualificação requerida .)

Arnaldo Gomes dos Reis F ilho, filh o  de Arnaldo 
Gomes dos Reis e de Lyd ia  de Castro Reis, nas
cido a 22 de fevere iro  de 1893, em Barra Mansa, 
Estado do Rio, residente á rua Gonçalves n . 10, 
funccionario publico, casado, com dom icilio e le i
toral no districto municipal de Santo Antonio. 
(Qualificação requ erida .)

Raulino Fernandes Faria  Machado, Filho de Manoel 
Fernandes Faria  Machado e de Joaquina da Con
ceição Pereira  Machado, nascido a 18 de maio 
de 1881, no D istricto Federal, residente á rua 
D r. Bulhões n . 197, casa 3, operário, viuvo, 
com dom icilio eleitoral no districto municipal 
de Santo Antonio (Qualificação requerida .) *

Javme Ferre ira  da Silva, filh o  de Francisco José 
F erre ira  e de Em ilia  Maria Ferreira , nascido a 
9 de maio de 1895, em Portugal, residente á rua 
Radmaker n . 53, commercio, casado, com domi
c ilio  eleitoral no districto municipal de A juda. 
(Qualificação requerida.>

A lberto de Souza Vianna, filh o  de Bento de Souza 
Vianna e de Maria da Conceição Vianna, nascido 
a 7 de setembro de 1890, no D istricto Federal, 
residente á rua São Francisco Xavier n . 159, 
operário, solteiro, com dom icilio eleitoral no dis
tricto municipal de A juda. (Qualificação reque
r id a .)

Oscar de Pinho, filh o  de Manoel José de Pinho é 
de Rita Azevedo Pinho, nascido a 10 de junho 
de 1901, no D istricto Federal, residente á rua 
Glaziou n . 77, commercio, solteiro, com dom ici
lio  eleitoral no districto municipal de Santo An
tonio. (Qualificação requerida .)

Pedro Francisco Camara, filh o  de Joaquim Fran
cisco Camara e de Francisea Augusta de Santa 
Anna, nascido a 20 de junho de 1897, no D istri
cto Federal, residente á rua Conde Leopoldina 
n. 38, operário, casado, com dom icilio eleitoral 
no districto municipal de A juda. (Qualificação 
requerida .)

Lu iz  V illa r  Barroca, filh o  de João de O liveira Bar
roca e de Maria do Carmo V illa r  Barroca, nas
cido a 31 de março de 1900, no Ceará Mirim, Rio 
Grande do Norte, residente á rua Ubaldino Am a
ra l n. 13 B, commercio, casado, com dom icilio 
eleitoral no districto municipal de G loria. (Qua
lificação requerida .)

Joaquim Gomes da Cunha, filh o  de Manoel Gomes 
e de E m ilia  Te ixe ira  Granja, nascido a 16 de ju 
nho de 1895, no D istricto Federal, residente á 
rua José Hygino n. 237, commercio, solteiro, com 
dom icilio eleitoral no districto municipal d® 
A juda. (Qualificação requerida .)

Salvador Natal Bruno, filh o  de Francisco Bruno e 
de Filomena Bruno, nascido a 10 de janeiro de 
1904, no D istricto Federal, residente á rua do 
Cunha n . 43, commercio, casado, com dom icilio 
eleitoral no districto municipal de Santo Antonio. 
(Qualificação requerida .)

Adhemar V ie ira  de Faria, filh o  de F lorencio V ie ira  
de Faria  e de Isabel Ignacia das Chagas Faria, 
nascido a 29 de março de 1913, em Porto A legre, 
Rio Grande do Sul, residente no largo de São 
Francisco n . 25, I o, commercio, solteiro, com do
m icilio  eleitoral no districto municipal de Glo
r ia .  (Qualificação requerida .)

Am alia Siqueira, filh a  de Oscar Siqueira é de 
Ignacia Ferre ira  de Siqueira, nascida a 18 de 
agosto de 1912, no D istricto Federal, residente á 
praia do Caju’ n . 161, operaria, solteira, com 
dom icilio eleitoral no districto municipal de 
A juda. (Qualificação requerida.),

11.193. Dagmar Siqueira de Carvalho, filha  de Cesar Si
queira de Carvalho e de Ignacia Fernandes, nas
cida a 5 de setembro de 1909, no D istricto Federal, 
residente á praia do Caju’ n . 161, operaria, sol
teira, com dom icilio eleitoral no districto muni
cipal de A juda. (Qualificação requerida .)

11.194. Mario da Silva, filh o  de Mariano da Silva e de Ma
ria  Prudência, nascido a 18 de janeiro de 1913, 
no D istricto Federal, residente á rua Riachuelo 
n . 173, operário, solteiro, com dom icilio eleitoral 
no districto municipal de A juda. (Qualificação 
requerida.)

11.195. A lfredo  Gonçalves de Andrade, filh o  de Manoel
Gonçalves de Andrade e de Maria Jacintha de 
Andrade, nascido a 23 de novembro de 1901, no 
D istricto Federal, residente á rua Theodoro da 
Silva n. 333, casa 5 ,commercio, solteiro, com do
m icilio  eleitoral no districto municipal de Ajuda. 
(Qualificação requerida .)

11.196. Jayme Cunha Machado, filh o  de Antonio José Ma
chado e de Olympia Cunha Machado, nascido a 23 
de janeiro de 1S99, no D istricto Federal, residente 
á rua Santo Affonso, 24, commercio, casado, coso 
dom icilio eleitoral no d islricto municipal da Glo
r ia . (Qualificação requerida .)

11.198. João Matta Ortega, filho  de Henrique Matta Ort-Jg®
e de Isabel Ortega Per es, nascido a 26 de ju lho de 
1897, em Campinas, Estado de São Paulo, resi
dente á rua do Livram ento, 191, operário, solteiro 
com dom icilio eleitoral no districto municipal de 
A juda. (Qualificação requerida .)

11.199. João Ribeiro Barbosa, filho de João José Barbosa »
de Carmen Maria Ribeiro, nascido a 8 de fevereiro 
de 1909, no D istricto Federal, residente á rua d* 
A legria, 477, commercio casado, com domicilio 
eleitoral no dislricto municipal dc Ajuda. (Qua
lificação requerida .)

11.200. Sylvia de Almeida e Souza, filha  de Antonio Maxi-
mino Pinto e Souza e de Adelaide de A lm eid3 6 
Souza, nascida a 1 de março da 1906, em YP>' 
ranga, Estado do Rio de Janeiro, residente á ri|3 
Paysandu’, 107, domestica solteira, com domiç1'  
lio  eleitoral no districto municipal de G loria ' 
(Qualificação requerida .)

11.201. João Lu iz Keidel, filho  de Henrique K eidel e J3
Catharina Keidel, nascido a 3 de maio de 1901, ej® 
Frankenthal, Allemanha, residente á rua San1* 
Alexandrina. 209, c . 3 acadêmico de direito. c?* 
sado, com dom icilio eleitoral no dislricto muni
cipal de G loria. (Qualificação requerida .)

11.202. Antonio Novaes, filho de João Marlins Novaes -ÍJ
brinho c de Julia Ravmunda de Almeida, nasei^ 
a 27 de fevere iro  de 1903, no D istricto Federal, r*; 
sidente á rua Riachuelo, 271. operário, solte1̂  
com dom icilio eleitoral no districto m unicipal o 
Santo Antonio. (Qualificação requerida .)

11.203. Raul Gomes Braga, filh o  de Lu iz Gomes Braga e ; la
Rozenda de Moura, nascido a 10 de marco de ly ) ’ 
em São João Nepomueeno, Estado de Minas b 
raes, residente á rua Barão de Itapngipe, 153. n* 
torisla, solteiro, com dom icilio eleitoral no di 
tricto municipal de Santo Antonio. (Qualif>raC 
requerida. )

A ry  Miranda Ribeiro, filh o  de Armando de 
R ibeiro e de Ermelinda Francisea Ribeiro. naf cl }-  
a 13 de fevere iro  de 1913, no D istricto FedcraK r 
sidente á rua Theodoro da Silva, 362, opernr 
solteiro, com dom icilio eleitoral no districto 
nicipal de Ajuda. (Qualificação requerida .)

a i ve*
Manoel A lves do Nascimento, filho  de Vicente a * 

do Nascimento e de Am elia Rosa do N asc im c^  
nascido a 5 de ju lho de 1901. em Rio Bonito- '  j  
tado do Rio de Janeiro, residente á rua Cnra . 
de Moraes, 53, commercio, casado.

11.206. Jayme Abrunlioza, filh o  de Manoel Antonio 
nhoza o de Rosa Abrunhoza. nascido a 2 
zemhro de 1910, no D istricto Federal, re- lU

11.204.

11.205.
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*Í£11.207.

11.208,

11.209.

11 .210.

1 1 . 211 .

11.212.

11 .210 .

11.211

11,215.

11.210.

11.217

11.218.

á rua da Passagem n. 163, c . 39, contador, sol
teiro, com dom icilio eleitoral no districto muni
cipal de G loria. (Qualificação requerida .)

Adolpho Lu iz Heilborn. filh o  de Paul Heilborn e de 
A lice Heilborn, nascido a 3 de fevere iro  de 1899, 
no D istricto Federal, residente & rua Dem etrio 
Ribeiro, 82, commercio. casado, com dom icilio e le i
toral no districto municipal de G loria. (Q ualifi
cação requerida .)

Lu iz Costa, filho  de Adão Francisco Costa e de Joari- 
na Antonia Costa, nascido a 15 de fevere iro  do 
1903, ein Maceió. Estado de Alagoas, residente á 
rua da Lapa, 37, alfaiate, casado, com dom icilio 
eleitoral no districto municipal de Ajuda. (Quali- 
lificação requerida .)

Sergio de O liveira Freitas, filh o  de Antonio José de 
Freitas e de D janira Machado de O liveira F re i
tas, nascido a 11 de agosto de 1896, em Uruguaya- 
na, Estado do Rio Grande do Sul. residente á rua 
A lvaro Borgeth, 30, commercio, casado, com domi
c ilio  eleitoral no districto municipal de A juda. 
(Qualificação requerida .)

flcrmogenes Teixeira  Canthé, filho  de Alfredo T e i
xeira Canthé e de Castorina Peixoto Canthé, nas
cido a 7 de janeiro de 1906, no D istricto Federal, 
residente á rua D. Francisca, 12, comemrcior ca
sado, com dom icilio eleitoral no districto m uni
cipal de Santo Antonio. (Qualificação requerida.),

Ennio Brandão Costa, filh o  do W aldem iro do Am a
ral Costa e de Maria Hercilia Brandão Costa, nas
cido a 22 de maio de 1913, no D istricto Federal, 
residente ã avenida Suburbana, mecânico, sol
teiro. com dom icilio eleitoral no districto munici
pal de A juda. (Qualificação requerida.)

Jayme Gusmão Corrêa de Brito, filho  de Raul Ta- 
gus Corrêa de Brito e de Maria Gusmão Corrêa 
de Brito, nascido a 2 de setembro de 1903, no D is
tricto Federal, residente á avenida Paulo Fror.tin. 
299, commercio, solteiro, com dom icilio eleitoral 
no districto municipal de Santo Antonio. (Quali
ficação requerida.)

idelarmino Fernandes da Silva, filh o  de Benedicto 
Fernandes da Silva e de Fortunala Maria da Con
ceição, nascido a 22 de maio de 1895. em Santa 
Théreza de Valenca. Estado do Rio, residente á 
rua Amelia, 64, motorista, casado, com dom icilio 
eleitoral no districto municipal de Ajuda. (Qua
lificação- requerida. >

A lvaro  Dias, filho de Manoel José Dias Junior e de 
Adina da Silva Arantes. nascido a 7 de outubro 
de 1910. no D istricto Federal, residente á rua 
Barão de Ubá, 99, electricista, solteiro, com do
m icilio  eleitoral no districlo municipal de Santa 
Antonio. (Qualificação requerida .)

L ino José Borges, filho  de L ino José Borges e de 
Thcreza Francisco Borges, nascido a 1 de agosto 
do 1875, no D istricto Federal, residente á rua Oito, 
16, commercio. casado, com dom icilio eleitora! no 
districto municipal de Sanlo Antonio. (Q u a lifi
cação requerida.)

João Gonçalves, filh o  de Conslantino Gonçalves é 
de Adelaide de Araújo Gonçalves, nascido a 21 do 
dezembro de 1901, no D istricto Federal, residente 
á rua Voluntários da Patria. n. 95, commercio, 
ca«ado com dom icilio eleitoral no districto mu
nicipal’ de G loria. (Qualificação requerida .)

Edith Gomes, fillia  de Ilerico  Gomes e de Am elia 
Ferraz de Assis Gomes, nascida a 10 de março de 
1901 em Piracicaba, Estado de São Paulo, resi
dente á rua Ubaldino do Amaral, n. 89, professo
ra so lle ira  com dom icilio eleitoral no districto 
municipal de G loria. (Qualificação requerida .)

Jo«é da Rocha Borges, filho de José da Racha Bor
cos e de Margarida Thereza de Souza Neves, nas
cido a 6 de abril dc 1S96, no D istricto Federal, 
residente á avenida 28 de Setembro, n. 29-A. 
commercio, casado, com dom icilio eleitoral no dis

tricto municipal do A juda. (Qualificarão reque
r id a .)

11.219. José de Azevedo Leite , filh o  de José Gomes da S ilva
L e ite  e de Zulm ira F lora  de Azevedo Leite, nas
cido a 6 de novembro de 1885, em Camaragibe, 
Estado de Alagôas, residente á rua São Christovão, 
n. 507, commercio, casado, com dom icilio eleito
ral no districto municipal de G loria. (Qualifica
ção requerida .)

11.220. Nelson de Mello e Silva, filh o  de Anfonio de M ello
e Silva e de Lucinda Santos de Mello e Silva, nas
cido a 29 de março de 1890, no D istricto Federal, 
residente á rua Visconde de Tocantins, n . 27, 
commercio, solteiro, com dom icilio eleitoral no 
districto municipal de Santo Anton io. (Q u a lifi
cação requerida .)

11.221. José Galhanone de Oliveira, filh o  de Matheus Ga-
Ihanone e de Maria Ignacia Galhanone, nascido 
a 25 de abril de 1893, em Lorena, Estado de São 
Paulo, residente á rua Voluntários da Patria. 
n . 375, casa V I, advogado, casado, com dom icilio 
e leitoral no districto municipal de G loria. (D>ia_ 
lificação requerida .)

11.222. Manoel da Silva, filho  de Maria Ferreira  da Silva,
nascido a 30 de agoslo de 1883, em Portugal, re
sidente á rua Senador Nabuco, n. 236-A, operá
rio, casado, com dom icilio eleitoral no districto 
municipal de G loria. (Qualificação requerida .)

11.223. Mario Nogueira, filho  de Reynaido da Gosta Noguei
ra e de Clara da Silva Nogueira, nascido a 14 de 
outubro de 1904, no D istricto Federal, residente á ' 
rua São Luiz Gonzaga, n. 515, funccionarío pu
blico, casado, com dom icilio eleitoral no districto 
municipal de G loria. (Qualificação requerida .)

11.224. Fernando Cândido dos Santos, filho  de Lucio Cândi
do dos Santos e de Manoela Rodrigues dos Santos, 
nascido a 30 de março de 1902, em Santo Amaro, 
Estado da Bahia, residente á rua Alm irante Ta - 
mandaré, n. 57, commercio, casado, com dom icilio 
eleitoral uo districto municipal de G loria. (Qua
lificação requerida .)

11.223. Manoel de Castro Silva, filho  de José dos Anjos S ilva 
e de Maria de Castro, nascido a 12 de junho de 
1899, no D istricto Federal, residente á rua Ma- 
r iz  e Barros, n. 144, commercio, casado, eom do
m icilio  eleitoral no districto municipal de Ajuda. 
(Qualificação requerida .)

11.220. Oswaldo R ibeiro da Silva, filh o  de José R ibeiro da 
Silva e de Maria R ibeiro da Silva, nascido a 1 do 
março de 1907, no D istricto Federal, residente á 
rua Cândido Mendes, n . 38, operário, casado, com 
dom icilio eleitoral no districto municipal de 
A juda. (Qualificação requerida.)

11.227. Daura Rabello Pires, filha de João Rabello Pires e
de Dulcinéa Rabello de Sá, nascida a 6 de ju llio  
de 1904, na Parahyba, residente á rua Santa L u i
za, n. 53, funccionaria publica, casada, com do
m icilio  eleitoral no districto municipal de G loria. 
(Qualificação requerida .)

11.228. Adalgisa Medeiros Moraes, filha de José Augusto do
Medeiros e de Amada Bastos Medeiros, nascida a 
5 de maio de 1886, no D istricto Federal, residente 
á rua do Riachuelo, n. 86, domestica, casada, com 
dom icilio eleitoral nó districto municipal do 
A juda. (Qualificação requerida .)

11.229. Carlos Pereira, filho  cfc Francisco Marques Pereira
c de Maria Magdalena Salgueiro Pereira, nascido 
a 10 de janeiro de 1910, no D istricto Federal, re
sidente á rua Desembargador Izidro, n. 183, com
mercio, solteiro, com dom icilio eleitora! no dis
tricto municipal de G loria. (Qualificação reque
r id a .)

11.230. Ile lia  Gomes Barrelo, filha de Hildebrando Gomes
Barreto e de Julia Feitosa Gomes Barreto, nascida 
a 17 de janeiro do 1908, em Penedo, Estado de 
Alagóas, residente á ladeira Santa Thcreza, n. 106, 
domestica, solteira, com dom icilio eleitoral no d is-
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tricto municipal de Santa Thereza. (Qualificação 
requerida. )

11.231. Julio V ie ira  da Cunha, filho  de Romeu V ie ira  da
Cunha e de Maria Monteiro, nascido a 18 de de
zembro de 1909, no D istricto Federal, residente 
á rua Conde Linhares n. 37, operário, solteiro, 
com dom icilio eleitoral no districto municipal de 
G loria. (Qualificação requerida .)

11.232. Malvina de Mello e Silva, filha  de Francisco dè
Abreu de Mello e Silva e de Marphiza de Mello 6 
Silva, nascido a 12 de outubro de 1905, em Por
to Alegre, Estado do R io Grande do Sul, residente 
á rua do Pinto n. 32, domestica, casada, com do
m icilio  eleitoral no districto municipal de San
to Antonio. (Qualificação requerida.)

11.233. Antonio A lves Pereira, filh o  de Manoel A lves P e 
reira  e de Mariana Ferre ira  de Paula, nascido a
15 de ju lho de 1906, em Santa Thereza de Valen
ça, Estado do Rio de Janeiro, residente á rua 
Noemia Nunes n. 33, operário, solteiro, com do
m icilio  eleitoral no districto municipal de San
to Antonio. (Qualificação requerida .)

11.234. Bellarm ino Moreira Temporal, filh o  de Alexandre,
Paulo Temporal e de Lavin ia Bastos Temporal, 
nascido a 29 de outubro de 1907, no D istricto F e 
deral, residente á travessa Macedo n. 14, func- 
jionario publico, solteiro, com dom icilio elefitoral 
no districto municipal de A juda. (Qualificação 
requerida.)

11.235. Antonio de Souza Yallc, filho  de Benjamin de Sou
za Valle e Maria de Almeida Souza, nascido a 10 
de janeiro de 1903, em Correntes, Estado de Per
nambuco, residente á rua Cajá n. 542, commer- 
cio. solteiro, com dom icilio eleitoral no districto 
municipal de A juda. (Qualificação requerida.)

11.236. Cândido Senra, filho de Raul de Macedo Senra e da
Cecilia Pinheiro Senra, nascido a 23 de março de 
1911, no D istricto Federal, residente á rua V is
conde de Inhaúma n. 53, commercio, solteiro, 
com dom icilio eleitoral no districto municipal do 
G loria. (Qualificação requerida.)

11.237. Hermenegildo Manoel da Silva, filh o  de Izaque Ma
noel da Silva e de Olimpia Maria da Silva, 
nascido a 17 de abril de 1910, no D istricto Fede
ral, residente á rua Camerino n. 60, operário, 
solteiro, com dom icilio eleitoral no districto mu
nicipal de Santo Antonio. (Qualificação reque
r id a .)

11.238. Euelydes Souto da Silva, filh o  de João Salviano da
da Silva e de Flora Maria da Luz, nascido a 23 
de abril de 1898, no D istricto Federal, residente 
á rua Bento R ibeiro n . 80, commercio, solteiro, 
com dom icilio eleitoral no districto municipal de 
A juda. (Qualificação requerida .)

11.239. Claudionor Martins de O liveira, filh o  de Mario de
O liveira e de Ricardina Martins de Lim a, nasci
do a 20 de fevere iro  de 1911, no D istricto Fede
ral, residente á rua Aristides Lobo n. 81, operá
rio, solteiro, coni dom icilio eleitoral no districto 
municipal de A juda. (Qualificação requerida .)

11.240. João Correia da Costa, filh o  de Joaquim Correia da
Costa e de Anna Joaquina de Carvalho, nascido a
16 de outubro de 1880, em Portugal, residente á 
rua Francisco Muratori n. 37, commerciante, 
com dom icilio eleitoral no districto municipal de 
G loria. (Qualificação requerida .)

11.241. Helena Krespsky, fillia  de Oscar Krespsky e de
Ida, nata Krueger. nascida a 28 de fevere iro  de 
1901, em Jordão, Santa Catharina, residente !i 
rua André Cavalcanti n. 130, commercio, soltei
ra! do districto municipal de G loria. (Qualifica
ção requerida.)

11.2421 Henrique Vaz Corrêa, filho  de Manoel Vaz Corrêa 
e de Maria Alda de O liveira Corrêa, nascido a 15 
de março de 1909, no D istricto Federal, residente 
á rua Cardoso Junior n. 126, engenheiro eivii, 
solteiro, com dom icilio eleitoral no districto mu
nicipal de G loria. (Qualificação requerida.).

11.243. Mario dos Santos Ferreira, filh o  de Bernardino dos
Santos Ferre ira  e de Carolina SanPAnna F erre i
ra, nascido a 4 de novembro de 1899, no D istricto 
Federal, residente á rua Bento Lisboa, n . 37, 
motorista, casado, com dom icilio eleitoral no d i s 
tricto municipal dc A juda. (Qualificação reque
r id a .)

11.244. Torquato Francisco da Silva, filho  de José Pereira
de Carvalho e de Laurinda Rosa Nascimento, nas
cido a 3 de maio de 1872, em São Gonçalo, Esta
do do Rio de Janeiro, residente á Estrada Dona 
Castorina n . 360, funccionario publico, casado, 
com dom icilio eleitoral no districto municipal de 
A juda. (Qualificação requerida .)

11.245. A lip io  do Nascimento Veiga, filh o  de João da Veiga
Magalhães e de Innocencia Rosa, nascido a 13 do 
novembro de 1897. em Portugal, residente á rua 
A lice  n . 59, commercio, casado, com dom icilio 
eleitoral no districto municipal de G loria. (Qua
lificação requerida .)

11.246. Annibal José da Silva, filho  de F irm ino José da Sil
va e de Joanna de Amorim , nascido a 15 de fe ve 
re iro  de 1908, em Parahyba do Sul, Estado do 
R io de Janeiro, residente á rua D . An.ia Nery 
n . 199, ferroviário , casado, com dom icilio e le i
toral no districto municipal dc G loria . (Q ualifi
cação requerida.)

H .247 . Oswaldo Yallegas Monteiro, filh o  de Washington 
Barata Monteiro e de Cecilia Vallegas Monteiro, 
nascido a 2 de janeiro de 1909, no D istricto Fe
deral, residente á Estrada Nova da Pavuna, 342, 
commercio, solteiro, com dom icilio e leitoral no 
districto municipal de A juda. (Qualificação re
querida .)

11.248. Francisco Henley de Mello, filh o  de Jaime Mello e
de Aldora Henley Mello, nascido a 29 de ju lho de 
1910, no D istriclo Federal, residente á rua Syl- 
v io  Romero n . 19, commercio, casado, com domi
c ilio  eleitoral no districto munciipal de G loria . 
(Qualificação requerida .)

11.249. Francisco Marques, filh o  de José Manoel Marques
e de Antonina Marques de Azevedo, nascido a 24 
de dezembro de 1906. no D istricto Federal, resi
dente á Estrada do Cabuçú n. 851. commercio, 
solteiro, com dom icilio eleitoral no districto mu
nicipal de Santo Antonio. (Qualificação reque
r id a .)

U .250.Nom an Iienry Uime, filho de Edwin E lklin Uime o 
de Ernestina Harper Ilim e, nascido a i  de se
tembro de 1884. no D istricto Federal, residente 
á rua Copacabana n . 620, industrial, casado, cora 
dom icilio eleitoral no districto municipal de Glo
r ia . (Qualificação requerida .)

41.251. Rodolpho Novelli. filho de Vincenzo Novelli e de
Littern ia  P icarelii, nascido a 20 de agosto de 
1905, no D istricto Federal, residente á Praça 
A rthur Azevedo n. 19, commercio, solteiro, com 
dom icilio eleitoral no districlo municipal de F °n - 
to Antonio. (Qualificação requerida.)

11.252. Ernesto Martins, filh o  de Maria C hristiía  Cardoso,
nascido a 26 de dezembro de 1903 em Vassouras, 
Estado do Rio do Janeiro, residente ã rua Corrêa 
Dulra n. 42, operário, casado, com dom icilio e le i
toral no districto municipal de A juda. (Q ualifi
cação requerida .)

i  1.253. Albino do Alm eida Cardoso, filh o  de Albino do 
Alm eida Carodso c de Maria Rosa de Almeida 
Cardoso, nascido a 16 de março de 1912, no Dis
tricto Federal, residente á rua Joaquim Murtinho 
n . 256, medico, solteiro, com dom icilio eleitora* 
no d istriclo  municipal de G loria . (Qualificação 
requ erida .)

11.254. Adolpho Brandão Filho, filh o  de Adolpho Brandão 
c Palruyra Monteiro Brandão na sedo a 8 de mar
ço de 1912, no D istricto Federal, residente á r i?3 
do Bifepo n . 99, estudante, solteiro, com dom icii'0 
eleitoral no d istriclo municipal de Santo Auto* 
n io . (Qualificação requerida .)
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11.255. José Dias de O liveira, íilbo  de José Dias O liveira
e Beruardina Maria Santos, nascido a 26 de ju 
nho de 18S6, no D istricto Federal, residente á 
rua Ada n. i09. commercio, solteiro, com domi
c ilio  eleitoral no districto municipal de G loria . 
(Qualificação requerida.)

11.256. Francisco Jorge de O liveira, filh o  de Albino José
de O liveira e de Yarella Duarte de O liveira, nas
cido a 30 de dezembro de 1897, no D istricto F e 
deral, residente á rua João R ibeiro n. 74, operá
rio. solteiro, com dom icilio eleitoral no d islriclo  
municipal de São Christovão. (Qualificação re
querida .)

11.257. Severiano dos Reis Soares, filho  de Antonio dos Reis
Soares e de Maria Mathilde Soares, nascido a 26 
de maio de 190 5, no D istricto Federal, residente 
á rua Visconde de Pirassinunga n . 41. motorista, 
solteiro, com dom icilio eleitoral no districto mu
nicipal de G loria. (Qualificação requerida.)

11.258. João Te ixe ira  Filho, filh o  de João Teixeira  Lim a e
de Epipbania Teixeira  Lim a, nascido a 17 de 
dezembro de 1899, em Jaraguá, Estado de Alagoas, 
residente á Praça F loriano n . 17, commercio, 
casado, com dom icilio eleitoral no districto mu
nicipal de G loria. (Qualificação requerida .)

11.259. Isolino Pereira de Castro, filh o  de M anoel Pereira de
Castro e de Serapbina Rosa de Jesus, nascido a 
6 de maio de 1907, no D istricto Federal, residente 
á rua Rezende n. 68. funccionario publico, sol
teiro, com dom icilio eleitoral no districto muni
cipal de A juda. (Qualificação requerida .)

11.260. Joaquim Silva, filho  de José V ictorino da Silva e
de Anna Fidalga da Silva, nascido a 25 de dezem
bro de 1901. no D islricto Federal, residente á rua 
Tangarás, 64, o ffie ia l naval, casado, com domici
lio  eleitoral no districto municipal de Santo An
tonio. (Qualificação requerida.)

11.261. Alexandrino dos Santos Pereira, filho  de Antonio
dos Santos Pereira e de Adelaide Theobaido P e 
reira, nascido a 8 de dezembro de 1891, em São 
Salvador, Estado da Bahia, residente á rua Cunha 
Barbosa. 52, maritimo, casado, com dom icilio 
eleitoral no districto municipal de A juda. (Qua
lificação requerida.)

11.262. Edgard Maria Fajardo dos Santos, filh o  de Antonio
dos Santos Sobrinho e de Donaria Fajardo dos 
Santos, nascido a 22 de março de 1900, no D is
tricto Federal, residente á rua Marabá,. 13, com
m ercio, casado, com dom icilio eleitoral no dis
tricto municipal de G loria. (Qualificação reque
rid a .)

l i  263. João Lu iz Barbosa, filho de Luiz Barbosa de Santa 
Anna e de Yiceneia A lves da Conceição, nascido 
a 20 de junho de 1892. em Lim oeiro, Estado de 
Pernambuco, residente á rua Teixeira  de Azevedo 
n . 66, funccionario municipal, casado, com domi
c ilio  eleitoral no districto municipal de G loria. 
(Transferencia .)

11 26 5 Homero Lomba, filho de Francisco da Silva Lomba
e de Regina Candida da Silveira, nascido a 31
de março de 1899, em Carangola, Estado de Mi
nas Geraes, residente á rua Desembargador Is i-  
drò n. 41, commercio, casado, com dom icilio e le i
toral no districlo municipal de G loria. (Quali
ficação requerida.)

11.2C5. João Baptista Lins Botelho, filh o  de A lfredo A f 
fonso Botelho e  de Adelia Lins Botelho, nascido 
a 4 de novembro de 1907, em Recife, Estado de 
Pernambuco, residente á rua Delpliina Enncs 
n. 53, commercio, casado, com dom icilio eleitoral 
no districlo municipal de Ajuda. (Qualificação 
requerida.)

11.266. Euclvdes Costa do Valle, filh o  de Manoel F e lix  do
Valle e de Cecilia Costa do Valle, nascido a 16
de ju lho de 1899, em Mossoró, Estado do Rio 
Grande do Norte, residente á rua Saeadura Ca- 
jra l n. 237, maritimo, casado, com dom icilio

eleitoral no districto municipal de A juda. (Qua
lificação requerida. )

11.267. Domingos Manoel da Costa, filh o  de Augusto Dias 
da Gosta e de Angelina Molles da Costa, nascido 
a 11 de junho de 1910, no Districto Federal, re
sidente á rua Maria Lopes n. 150, casa 3, com
mercio, solteiro, com dom icilio eleitora! no dis
tricto municipal de G loria. (Qualificação reque
rida . )

11.2C8. Sylvio da Costa Lambert, filho  de Lu iz da Costa 
Lam bert e de Leonor da Costa Lambert, nascido 
a 9 do outubro de 1899, no D istricto Federal, re
sidente á avenida Gomes F reire  n. 136, com
mercio, casado, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Santo Antonio. (Qualificação 
requerida .)

11.269. Raul de Almeida Ferrão Castello Branco, filh o  de 
Antonio Ferrão Castello Branco e de Alda de 
Alm eida Ferrão Castello Branco, nascido a 12 
de maio d e ’ 1894, no Districto Federal, residente 
á rua São José n. 34, commercio, casado, com 
dom icilio eleitoral no districto municipal de 
A juda. (Qualificação requerida.)

J 1.270. Francisco Duarte Torres, filho de A lfredo Torres 
Taveira  e de Thereza Angélica Duarte, nascido 
a 9 de março de 1898, em Rio Brando, Minas 
Geraes, residente á rua Luiz Barbosa n. 97, com
mercio, solteiro, com dom icilio eleitoral no dis
tricto municipal de Santo Antonio. (Qualificação 
requerida .)

11.271. Antonio Ramos de Carvalho, filho  de José dos Ra
mos Carvalho F ilho e de Petronilha Em ilia Ra
mos de Carvalho, nascido a 17 de junho de 1885,. 
em João Pessôa, Parahyba do Norte, residente á 
rua Regente F e ijó  n. 159, commercio, casado, 
com dom icilio eleitoral no districto municipal da 
Santo Antonio. (Qualificação requerida.)

11.272. Antonio Augusto Silva, filho de Albino Francisco
Santiago e de Em ilia Ribeiro da Silva,-nascido a 
11 de setembro de 1883, em Portugal, residente 
ê rua do Cunha n. 11, maritimo, casado, com 
dom icilio eleitoral no districto municipal da 
A juda. (Qualificação requerida.)

11.273. W aldemar Henry Ligneul, filho de Lingneul V i-
ctor e de Ernestina Prevot, nascido a 3 de feve
re iro  de 1905, no D istricto Federal, residente á 
rua do Rezende n . 33, commercio, solteiro, com 
dom icilio eleitoral no districto municipal de San
to Antonio. (Qualificação requerida.)

11.274. Pedro Bernardino Pereira, filho de João Francisco
Pereira  de Souza e de Ainalia Jaeintho Osorio, 
nascido a 4 de setembro de 1911, em Santos, 
São Paulo, residente á rua Pires de Almeida nu
m ero 15, estudante, solteiro, com dom icilio e le i
toral no districto municipal de A juda. (Q u a lifi
cação requerida.)

11.275. Samuel do Nascimenlo, filho de Manoel Izidoro do
Nascimento e de Benedicta do Nascimento, nas
cido a 10 de agosto de 1904, em Maceió, Estado 
de Alagoas, residente á rua General Caldwell 
n . 2, operário, casado, com dom icilio eleitoral no 
districto municipal de Santo Antonio. (Q ualifi
cação requerida.)

11.276. Maurilio Alves Peres, filho de Oscar Peres e de
Henriqueta A lves Peres, nascido a 19 de outubro 
de 1899, em Juiz de Fóra, Estado de Minas Ge
raes, residente á rua Alm irante Tamandaré nu
m ero 30, commercio, casado, com dom icilio elei
toral no districto municipal de G loria. (Q ualifi
cação requerida.)

11.277. Manoel V ieira, filh o  de Antonio Theodoro José V i
eira c de Maria Rosa Vicencia. nascido a 21 de 
novembro de 1901, no Districto Federal, resi
dente á rua F re i Caneca n. 70, operário, solteiro, 
com dom icilio eleitoral no districto municipal de 
Santo Antonio. (Qualificação requerida.)

11 .2 i8 . Benicio José de Freitas, filho de Armando José de 
Freitas e de Rosa Pereira  de Freitas, nascido a
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22 de agosto de 1898, em Cabo Frio, Estado do 
Rio, residente á rua D r. Ezequiel n. 49, com
mercio, casado, com dom icilio eleitoral no dis
tricto municipal de Santo Antonio. (Qualificação 
requerida .)

11.279. Dulce Pinheiro, filha  de Antonio Pinheiro Junior
e de Am alia Caldas, nascida a 29 de janeiro de 
1912, em Trajano de Moraes, Estado do Rio, resi
dente á rua Conselheiro Qualino n. 69, te legra- 
phista, solteira, com dom icilio eleitoral no d istri
cto municipal de A juda. (Qualificação reque
r id a .)

11.280. Raul Castiço Loureiro, filh o  de Joaquim Castiço
Loureiro e de Maria das Dores Saganha Loureiro, 
nascido a 29 de setembro de 1902, no D istricto 
Federal, residente á rua A lfredo P into n. 23, 
commercio, casado, com dom icilio eleitoral no 
districto municipal de G loria . (Qualificação re 
querida .)

11.281. Leonel Lopes, filh o  de Zacharias Lopes e de So-
phia Lopes da Paixão, nascido a 10 de novembro 
de 1904, no D istricto Federal, residente á rua 
Gratidão n. 13, motorista, casado, com dom icilio 
eleitoral no districto municipal de G loria. (Qua
lificação reqührida.)

11.282. A lice  de Mattos Pavão, filha de Julio de Mattos
Pavão e de Maria de Mattos Pavão, nascido a 6 
de fevere iro  de 1898, nu D istricto Federal, resi
dente á rua Lucidio Lago n. 32, commercio, soj- 
teiro, com dom icilio eleitoral no districto muni
cipal de Santo Antonio. (Qualificação requerida.)

.1.283. A rthur Martins dos Anjos, filho de Cypriano Mar
tins dos Anjos e de Julia Martins dos Anjos, nas
cido a 4 de ju lho de 1903, no D istricto Federal, 
residente á rua Lu iz Barbosa n. 156, commercio, 
casado, com dom icilio eleitoral no districto mu
nicipal de Santo Antonio. (Qualificação reque
r id a .)

11.284. Benedicto Loureiro, filho de Antonio Loureiro  e
de Rosa Ferre ira  Loureiro, nascido a 2 de outu
bro de 1886, no D istricto Federal, residente á 
rua Paraná n. 72, commercio, casado, com do
m icilio  eleitoral no districto municipal de Ajuda. 
(T ransferencia .)

11.285. Lucio Martins da Conceição, filho  de Lyd ia Maria
da Conceição, nascido a 28 de ebril de 1910, no 
D istricto Federal, residente á rua Emerenciana 
n. 28-A, commercio, solteiro, com dom icilio e le i
toral no districto municipal de A juda. (Q ualifi
cação requerida .)

11.286. F irm o Dutra Filho, filho  de F irm o Ribeiro Dutra
e de Ismenia Pereira da Silva Dutra, nascido a 
26 de outubro de 1907, em Fortaleza, Ceará, re 
sidente á rua Bambina n. 39, commercio, sol
teiro, com dom icilio eleitoral no districto muni
cipal de G loria. (Qualificação requerida .)

11.287. João R ibeiro Leite, filho  de Domingos Ribeiro Le ite
e de Eugenia Ribeiro Leite, nascido a 28 de de
zembro de 1902, no D istricto Federal, residente 
no morro do Vintem n. 135, commercio, casado, 
com dom icilio eleitoral no districto municipal do 
A juda. (Qualificação requerida .)

11.288. Eugênio Velasco de O liveira, filho de Sebastião V e-
lasco de O liveira e de Anna Velasco dc O liveira, 
nascido a 28 de maio de 1897, no D istricto F e 
deral, residente á rua S ilveira Martins n. 14, 
commercio, solteiro, com dom icilio eleitoral no 
districto municipal dc A juda. (Qualificação re
querida .)

11.289. Antonio Benito Colmenero, filho  dc Sara André,
nascido a 22 de abril de 1912. no D istricto Fe
deral, residente á rua do Cattete n. 116. com
mercio, solteiro, com dom icilio eleitoral no dis
tricto municipal de G loria. (Qualificação reque
r id a .)

11.290. Mario Howat Rodrigues, filh o  de Domingos de Souza
Rodrigues e de E lvira Howat Rodrigues, nascido 
a 12 de fevere iro  de 1906, no D istricto Federal,

residente á rua da Relação n. 35, commercio, 
casado, com dom icilio eleitoral no districto mu
nicipal de Santo Antonio. (Qualificação reque
r id a .)

11.291. Nelson Dias dos Santos Silva, filho de M u rth iW
Alvares dos Santos Silva e de Anna Gabriella 
dos Santos Silva, nascido a 1 de setembro de 
1900, em Machado, Estado de Minas Geraes. <*e- 

residente á rua Dois de Dezembro n . 8, com
mercio, casado, com dom icilio eleitoral no dis
tricto municipal de A juda. (Qualificação re
querida .)

11.292. Sérgio Cesar de Albuquerque, filh o  de Iíerm ano
Clementino Cesar e de F lorencia Am alia Cesar, 
nascido a 9 de setembro de 1882, no Rio Gran
de do Norte, residente á rua 2 de Dezeembro 
n . 6, commercio, casado, com dom icilio eleito

ral no districto municipal de A juda. (Qualifica
ção requerida .)

11.293. Joaquim Souza da Cunha, filho de Manoel Souza da
Cunha e de Maria do Carmo Costa, nascido a 11 
de setembro de 1901, no D istricto Federal, res i
dente á rua Petropolis n. 10, motorista, casado, 
com dom icilio eleitoral no districto municipal de 
Santa Thereza. (Qualificação requerida .)

11.294. David de Carvalho, filh o  de Antonio da Carvalho e
de Maria Rosa Moreira, nascido a 29 de agosio do 
1909, uo D istricto Federal, residente á rua das 
Laranjeiras n. 1, motorista, solteiro, com domi
cilio  eleitoral no districto municipal de Santo 
Antonio. (Qualificação requerida.)

11.295. Albino dos Santos, filho de Manoel dos Santos e dc
Am elia dos Santos Barbosa, nascido a 15 de julho 
de 1884, em Portugal, residente á rua Ennes de 
Souza n. 57, empregado publico, casado, com do
m icilio  eleitoral no districto municipal de Glo
ria . (Qualificação requerida.)

11.296. Antonio Pereira, filho de Antonio José Pereira 0
de Delphina Rosa Pereira, nascido a 24 de maio 
de 1895, no Districto Federal, residente á aveni
da Mem de Sá n. 130, funccionario publico, ca
sado. com dom icilio eleitoral no districto muni
cipal de G loria. (Qualificação requerida .)

11.297. Oswaldo Cardoso, filho de Ricardo da Silva Cardo'0
e de A lice V ieira  Cardoso, nascido a 2 de maio o0 
1912, no Estado do Rio, residente á rua 
P into n. 80, commercio, solteiro, eom dom ieib" 
eleitoral no districto municipal de A juda. ;Uuâ'  

* lificação requerida.)

11.298. Juvenal Firm ino de Paiva, filho  de Eliziarin
mino de Paiva, nascido a 19 de dezembro de 19< "  
no D istricto Federal, residente á rua Santa C*,r '5'  
tina n. 84, commercio, solteiro, com doiim-'1'^ 
eleitoral no districto municipal de A ju la . (<>“ * '  
lificação requerida.)

11.299. A lberto Pinto de Souza, filho de Antonio Maxim'"®
*Pinto de Souza c de Adelaide de Almeida e 
nascido a 2 de janeiro de 1894, em Petropolis, r-I 
lado do Rio, residente á rua Paysandú u- ‘ '1  
advogado, casado, com dom icilio eleitoral no d '^  
treitü municipal de G loria. (Qualificação rcdu 
rid a .)

41.300. "  ~  J ------- J -  - - - - -  — •uiier-

41.301

de Collegio, operário, casado, com dom icilio - ^  
teral no districto municipal de A juda. (Qüal‘ 
cação requerida .)

d*
J do Castro e Silva, filho de Orozimbo L ° '*  je 

Silva e de Maria Castro Silva, nascido a • *  j  
maio de 1907, no D istricto Federal, residem0 
rua Retiro n. 232, lavrador, casado, com dom ^ 
lio  eleitoral no districto municipal de Santo - . 
tonio. (Qualificação requerida .)

A " '
'1 .302 . Saldanha Teixeira  de Moura Brasil, f i lho _ '!S , c .

tomo Casemiro de Moura Brasil e de Soph,a ^  
sem iro Nery Teixeira, nascido a 18 de m arí0



Segunda-feira 30 BOLETIM ELEITORAL Julho de 1934 1463

-3

••

ah

1911, em Cataguazes, Minas Geraes, residente t  
rua da Conceição n. 105, commercio, solteiro, com 
dom icilio eleitoral no districto municipal de A ju 
da. (Qualificação requerida.)

Eugênio Domingos Jannuzzi, filho  de Salvador Jan- 
nuzzi e de Concheta Jorge, nascido a g7 de no
vembro de 1904, no D istriclo Federal, residente á 
rua Maia Lacerda n . 25, motorista, casado, com 
dom icilio e leiioral no districto municipal de 
Santo Antonio. (Qualificação requerida.)

11.304. Lauro Moreira Mendonça, filho de Annibal Men
donça e de Laura Moreira Mendonça, nascido a 
14 de dezembro de 1911, no Districto Federal, re
sidente ã rua Visconde P ira já  n. 539, funcciona
rio  municipal, solteiro, com dom icilio eleitoral no 
districto municipal de G loria. (Qualificação re
querida .)

,11.305. Clarimundo Rabello, filho  de Manoel Rabello e da 
Maria de Jesus, nascido a 24 de setembro de 1903, 
no Districto Federal, residente á rua Castro Me
nezes n. 72, operário, solteiro, com dom icilio e le i
toral no districto municipal de Santo Antonio. 
(Qualificação requerida.)

11.300 João Quintino de Araújo, filho  de Manuel Quintino 
de Araújo e de Clementina Francisca da Silva, 
nascido a 29 de junho de 1893, em Porto Novo, 
Minas Geraes, residente á rua Assumpção n . 31, 
motorista, casado, com dom icilio eleitoral no dis
tricto municipal de G loria. (Qualificação reque
rida .)

11.307. A ffonso de Andrade, filh o  de Affonso Richard de
Andrade e de Rosa Benigna Coutinho, nascido a 
6 de abril de 1874, em Itaborahy, Estado do Rio, 
residente ã rua Pqtrocochino n. 80. commercio, 
solteiro, com dom icilio eleitoral no districto mu
nicipal de G loria. (Qualificação requerida .)

11.308. Nelson Marcos Bezerra Cavalcante, filho  de Marcos
Bezerra Cavalcante e de Maria Rabello Cavalcante, 
nascido a 22 de fevere iro  de 1890, no D istricto 
Federal, residente á rua Ribeiro de Almeida nu
mero 34, medico, casado, com dom icilio eleitoral 
no districto municipal de G loria. (Qualificação 
requerida. )

U .309, Otton Teixeira  de Sá, filho de José Manoel de Sá e 
de Eugenia Maria de Sá, nascido a 22 de junho 
de 1897, uo D istriclo Federal, residente á rua do 
Chichorro n. 62. o ffic ia l de justiça, casado, com 
dom icilio eleitoral no districto municipal de A ju 
da. (Qualificação requerida.)

Augusto Hvgirto de Miranda, filho de Augusto Hy- 
gino de Stiranda e de Alexandrina Hygino de Mi
randa, nascido a 4 de outubro de 1897, no D istri
cto Federal, residente á rua Bento de Lisbôa nu
mero 75, medico, casado, com dom icilio eleitoral 
no districto municipal de G loria. (Qualificação 
requerida.)

R .S l l  Armando Cardieri. Filho de Francisco Paulo Car- 
dieri e de Gertrudes Guida, nascido o 5 de maio 
de 1908. em S. Manoel, São Paulo, I I . Psychopa- 
tha Jacarépaguá, funccionario municipal, soltei
ro! com domicilio eleitoral no districto municipal 
de G lo r ia . (Qualificação requerida.)

,| -3t2. Franklin José da Costa, filho  de Jorge José da Costa 
e de Luiza Maria da Conceição, nascido a 23 de 
novembro de 1883, no Districto Federa praia do 
Cacotá n. 75, empregado municipal, solteiro* 
dom icilio eleitoral no districto municipal de Glo
ria . (Qualificação ex o ff ic io .

U -3!3 João Pereira  dc Almeida, filh o  de Aulonio Pereira 
de Alm eida e de Generosa Julia ue Abue .ia, nas
cido a i de fevere iro  dc 1901. em s>. Paulo, á rua 
do RiacluielQ n. 30, apartamento n. 51 contador, 
casado com dom icilio eleitoral no districto muni
cipal de G loria. (Qualificação requerida.)

‘ ‘ •314. Eoe-U io Cobicei, filho  de Estefano Coiucci c de Ma
ria Miro Coiucci. nascido a l i  de derembro de 
1903, eiu São Paulo, á rua Julio do La.m o n. 31,

-li!

>b
Ait
li!

D. j io

commercio, casado, com dom icilio e leitoral no 
districto municipal de A juda. (Transferencia .)

11.315. José Rosa dos Santos, filho  de Eugênio Rosa dos
Santos e de Rita Rosa da Silva, nascido a 7 de ja 
neiro de 1913, em Santa Maria Magdalena, Estado 
do Rio, residente á rua Capelia n. 68, commercio, 
solteiro, com dom icilio eleitoral no districto mu
nicipal de Santo Antonio. (Qualificação reque
rida . )

11.316. Francisco Lopes Arêas, filho de T iberio  Augusto
e de Izabel Maria de Souza Borges, nascido a 6 de 
agosto de 1904, no D istricto Federal, residente á 
rua do Cattete n. 223, commercio, solteiro, com 
dom icilio eleitoral no districto municipal de A ju 
da. (Qualificação requerida .)

..11.317. Nicoiau Prim avera Filho, filho de Nicolau Prim a
vera e de Anna Chittero Primavera, nascido a 7 
de junho de 1900, no D istricto Federal, residente 
á rua Conselheiro Barros n. 2, commercio, soltei
ro, com dom icilio eleitoral no districto municipal 
de Santo Antonio. (Qualificação requerida .)

i f .3 1 8 . Orlando Avila, filho de Américo Av ila  e de Avelina 
Bastos, nascido a 19 de setembro de 1911, em 
Form ier, Estado de Minas Geraes, residente á rua 
Julio do Carmo n. 445, commercio, solteiro, com 
dom icilio eleitoral no districto municipal de San
to Antonio. (Qualificação requerida .)

11.319. Alcibiadcs Ferreira  Martins, filho  de Gonçalo F er
reira Martins e de Carmelia Ferre ira  Martins, 
nascido a 5 de fevere iro  de 1912. no D istricto 
Federal, á rua Amalia n. 235, operário, solteiro, 
com. domicilih eleitoral no districto municipal **8 
Santo Antonio. (Qualificação requerida.)

11.320. F loriano Mendes de O liveira, filho  de Vicente Men
des de O liveira c de Lina José Vaz. nascido a 7 de 
novembro de 1908, no Districto Federal, á rua 
Torres Homem n. 26, operário, solteiro, com do
m icilio  eleitoral no districto municipal de Santo 
Antonio. (Qualificação requerida .)

i  1.321. Annita Abbade Falcão, filha  de João Abbade e de 
Leopoldina Abbade, nascida a 31 de março de 
1892, cm Cantagallo, Estado do Rio de Janeiro, 
á travessa Constante Jardim n. 4, pharmaceutlca, 
casada, cora dom icilio eleitoral no districto muni
cipal de Santa Thereza. (Transferencia .)

11.322. A lfredo  Marinho Falcão, filho  de Antonio Marinho 
Falcao c de Donatiila dos Santos Falcão, nascido 
a 21 de outubro de 1893, em Alagoas, á travessa 
Constante Jardim n. 4, commercio, casado, com 
dom icilio eleitoral no distrieto municipal de Santa 
Therez*. (T ransferencia .)

A i . 323. Edwin Horacio Cox, filho  do George Emmanuel 
Cox e do Minervina Dutra Cox, nascido a 7 de 
agosto do 1880, no Estado do Rio de Janeiro, á 
rua Martins Ribeiro n. 35, commercio, casado, 
com dom icilio eleitoral no districto municipal da 
G loria. (T ransferencia .)

11.321. Francisco da Rosa Fialho, filho de Francisco da
Rosa Fialho e de lgnaeia Pereira de Moraes, nas
cido a 13 de maio de 1900, no D istricto Federal, 
ã rua Professor Burlamaqui n. 79, operário, ca
sado, com dom icilio eleitoral no districto muni
cipal de Santo Antonio. (Qualificação requerida .)

í  1.325. Julio Jacintho Rodrigues, filh o  de Manoel Jacintho 
Rodrigues e do Adelina Faria, nascido a 7 de se
tembro de 1894, em Leopoldina, Estado de Minas 
Geraes, á rua D . Clara n. 236, operário, casado, 
com dom icilio eleitoral no districto municipal de 
G loria. (Qualificação requerida.)

11.326. João Carlos Gross, filho de Carlos Gross e de Eva
Faulhauber, nascido a 22 de junho de 1893, em 
Petropolis, Estado do Rio de Janeiro, á rua Joa
quim F reire  n. 14, commercio, casado, com do
m icilio eleitoral no districto municipal de G loria. 
(Qualificação requerida.)

11.327. Irineu de Mello Machado, filho  de Antonio José Ma
chado c de A lzira de Mello Machado, riuscido a 15
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de dezembro de 1872, no Districto Federal, á rua 
Á lvaro  A lv im  ns. 15 e 17, professor, casado, com 
dom icilio eleitoral no districto municipal de 
G loria. (Qualificação requerida .)

11.328. D u ilio  Boratto, filho  de Sylvio Boratto e de Ge- 
noveva Esposar, nascido a 25 de setembro do 
1896, em Barbacena, Estado de Minas Geraes, â 
rua Felippe Camarão n. 145, casa V, industrial, 
casado, com dom icilio eleitoral no districto muni
cipal de G loria. (Qualificação requerida. 1

11.329 Renato Bom fim  de O liveira, filh o  de Humberto 
Tavares de O liveira e de Maria Santa Bomfim  de 
O liveira, nascido a 1 de julho de 1910, em Fóz 
do Jurupari, Acre, a rua do Cattet n. 247, estu
dante, solteiro, com dom icilio eleitoral no dis
tricto municipal de G loria. (Qualificação reque
r id a .)

11.330. Lu iz Mathias, filho de Abel Mathias e de Perci-
liana Maria da Conceição, nascido a 21 de no
vem bro de 1908, em Pirahy, Estado do Rio de Ja
neiro, á rua O liveira Lim a n. 41, operário, sol
teiro, com dom icilio eleitoral no districto muni
cipal de A juda. (Qualificação requerida.)

11.331. T iburcio Tobias de Aguiar, filho de M ilitão Tobias
de Aguiar e de Maria Em ilia da Conceição, nas
cido a 16 de abril de 1897, no Districto Federal, 
á rua Menna Barreto n. 177, operário, solteiro, 
com dom icilio eleitoral no districto municipal de 

Santo Antonio. (Qualificação requerida.)

11.338. Severiano Teixeira  Alvares, filho do Augusto T e i
xeira Alvares e de Maria Severiana Alvares, nas
cido a 20 de junho de I8t)7, em Araxá, Estado de 
Minas, á rua Joaquim Murtinho n. 37, engenheiro 
civ il, casado, com dom icilio eleitoral no d islric lo  
municipal de G loria. (Qualificação requerida .)

11.333. José de Freitas Guimarães, filho  de Antonio Joa
quim de Freitas Guimarães e de Rita Couto G ui
marães, nascido a 18 de fevereiro  de 1889, no Dis
tricto Federal, á rua Caldas Barbosa n. 86. com
mercio, casado, com dom icilio eleitoral no dis
tricto municipal de Santo Antonio. (Qualificação 
requerida . )

11.331. Heitor da Silva Tavares, filho  de Manoel da Silva
Tavares e de Guilhermina dos Santos Tavares, 
nascido a 28 de junho de 1912, no Districto Fe
deral, á r,ua Anna Nery n. 30, commercio, solteiro, 
com dom icilio eleitoral no districto municipal da 
Santo Antonio. (Qualificação requerida.)

11.335. A lberto Cardoso, filho  de Manoel Cardoso e de Rosa
de Jesus Cardoso, nascido a 31 de dezembro de 
1899, no D istricto Federal, á rua Carolina n. 14, 
commercio, com dom icilio eleitoral no districto 
municipal de Santo Amorno. (Qualificação re
querida .)

11.336. Anna Rita da Silva, filha de Osono de Souza Go
mes e de Anna de Souza, nascida a 8 de dezembro 
de 1900. em Miracema. Estado do Rio de Janeiro, 
á rua dos Andradas n. 45, domestica, casada, com 
domicilio eleitoral no districto municipal do 
A ju d3 , (T ransferencia. )

11.337. A lvaro Yaz Salleiro, filho de Manoel Ferreira Vaz
Salleiro e de Maria de Jesus do P illa r Salleiro, 
nascido a 15 de março de 1881, no D istriclo F e - 
leral, residente á rua M oreira n. 158. E . Dentro, 
;uarda livros, casado, com dom icilio eleitoral no 
districto municipal de A juda. (Qualificação re
querida.)

11.338. Humberto França Soares, filho de Ernesto França
Soares e de Maria do Nascimento Soares, nascido 
a 24 de agosto de 1889, em Nova Iguassú, Rio de 
Janeiro, residente á rua Conselheiro O legario nu
mero 38, commercio solteiro, com dom icilio e le i
toral no districto municipal de G loria. (Q u a lifi
cação requerida .)

11.339. Ramiro Abreu, filho de Adm ildo Custodio de A b m t
e de Prudência de Novaes Abreu, nascido a 11 de 
abril de 1907. em Lavras. Minas Geraes. residente 
á rua Barão do Bom Retiro n. 345, commercio,

casado com dom icilio eleitoral no districto muni
cipal de G loria. (Qualificação requerida.)

11.350. A ry  Guimarães, filho de Arnaldo Soares Guimarães,
e de Ermelinda Porto Guimarães, nascido a 26 da 
agosto de 1909, no Districto Federal. residéííU á  

• rua Miguel de Paiva n. 23. estudante, solteiro, 
com domeiilio eleitoral no districto municipa^ da 
A juda. (Qualificação reejuerida.)

11.341. G ilberto Rodrigues Pinheiro filho de José Rodri
gues Pinheiro e de Maria Gomes Pinheiro, nascido 
a 21 de março de 1896, em Nictheroy, Rio da 
Janeiro, residente á rua Carlos de Carvalho nu
mero 69. mecânico casado, com dom icilio eleito
ral no districto municipal de A juda. (Qualifica
ção requerida.)

11.342.Manoel Machado Pereira, filho de José Machado Pe
reira e de Maria do P illar nascido a 12 de julho 
de 1897, no Districto Federal, residente á rua Se
bastião Lacerda n. 41, casa 9, motorista, casado, 
com dom icilio eleitoral no districto municipal do 
S. Antonio. (Qualificação requerida.)

11.343. Luiz I.issonger, filho de José Lissonger Tarelli e d®
Rayibunda Piné Fernandez, nascido a 1 de j u n h o  
de 1905. no D istricto Federal, residente á rua 
Juhv n. 40. motorista, casado, com dom icilio elei
toral no districto municipal de Ajuda. (Qualifica
ção requerida.)

11.344. Estevão Lydio da Silva, filho de Severino Francisco
da Silva e de Maria Fortunata Carneiro da Silva, 
nascido a 3 de agosto de 1908. no Districto Fe
deral, residente á rua Sampaio Vianna n. 68, 
commercio solteiro, com dom icilio eleitoral n® 
di>tricto municipal de A juda. (Qualificação re
querida.)

11.345. José Rodrigues, filho de Julio José Rodrigues e 4®
Anna Maria Rodrigues, nascido a 9 de julho 4® 
1909, no Districto Federal, residente á Avepi'!® 
Pa-teur n. 250. pintor, solteiro, com domieil'® 
eleitoral no districlo municipal de G loria. (Qua
lificação requerida/)

11.346. João Rodrigues de Andrade Filho, filh o  de João K®-
drigues de Andrade e de Izabel dos Anjos Andru*®. 
nascido a 6 de abril de 1910, no Districto Federal' 
residente á Avenida 28 Setembro n. 19, comnier- 
cio, solteiro, com dom icilio eleitoral no district® 
municipal de A juda. (Qualificação requerida.)

11.347. José Raphael de Azevedo, filho de Romualdo Matt®3
de Azevedo e de Lucinda Santos Rocha de Az®' 
vedo, nascido a 27 de outubro de 1907, em Perl® 
A legre Rio Grande do Sul, residente á rua Air®1'  
rante Tamandaré n. 38, engenheiro civil. solte'1,0; 
com dom icilio eleiforal no districto municipal ® 
G loria. (Qualificação requerida.)

11.348. Antonio Cid Gouveia, filho  de Joaquim Cid GouV®j®
e de Maria José Cid. nascido a 8 de outubro 4 
1912, no D islriclo  Federal, residente á rua 
Rornero n. 1. contador solteiro, com dom id11̂  
e'eitoral no districto municipal de G loria. (Qlia* 
lificação requerida.)

11.359. Julio Carvalho Peixoto, filho  de Julio Carvalho 
xoto e de Izabel Leal Peixoto, nascido a 6 
junho de 1889, no D istricto Federal, residente 
rua Marilia Dirceu n. 22, commerciante. casa^J 
com dom icilio eleitoral no districto m u n ic i p a l  
S. Antonio. (Qualificação requerida.)

11.330. W aldem ar Pedrosa filho de Antonip Pereira Pc^,'ílj 
sa e de Maria Ramalho. nascido a 3 de dezen'0 
de 1903, no D istricto Federal, residente á rua * 1 
que Estrada n. 45. officin l de justiça, casado. c® 
dom icilio eleitoral no districto municipal de AJ 
da. (Qualificação requerida.)

11.351. Lourival Santos, filho de Felicíssim o José dos / " â
(os c de Honorina Martins dos Santos, nascul® ,fl 
51 de janeiro de 1889 em Victoria, E«tado ^  
E  pirito  Santo, residente á  rua Silviano ®r®!^ral 
n . 4, commercio. casado, com dom icilio 
no districto municipal de G loria. (Transfere"®

*
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11.352. Joaquim da Silva Moreira, filh o  de V ictorino Mo
reira da Silva e de Cesaria Lnge da Silva, nascido 
a 29 de agosto de 1906, em Nictheroy, Estado do 
Rio de Janeiro, residente á rua da Alfandega nu-

& mero 109, commercio, casado, com dom icilio alei—
ã.-.Vs toral no districto municipal de G loria. (Q u a lifi-
ii<y cação requerida.)

Í1.353. Eduardo Borges da Rocha Junior, filho  de Eduardo 
Borges da Rocha e de Adelaide de O liveira Borges, 
nascido a 19 de setembro de 1891. em S. Paulo, 
(Capita l), residente á rua Bento Lisbòa n. 161, 
commercio, solteiro, com dom icilio eleitoral no 
districto municipal de G loria. (Qualificação re
querida .)

11.334. João Duarte Barbosa, filho de Benicio José Barbosa 
e de Valentiná Rocha Duarte Barbosa, nascido a 
17 de ju lho de 1900, em Cabo Frio. Estado do Rio, 
residente á rua Rezende n . 102, sobrado, commer
cio, solteiro, com dom icilio eleitoral no districto 
municipal de A juda. (Qualificação requerida.)

11.355. Solon de Barros Corrêa, filho de Antonio Epaminon-
das de Barros Corrêa e de Maria Araújo de Bar
ros Corrêa, nascido a 26 de setembro de 1892, 
em Recife. Estado de Pernambuco, residente á rua 
Copacabana n. 1.061, agricultor, casado, com do
m icilio  eleitoral no districot municipal de A juda. 
(T ransferencia .)

11.356. Irene Crespo de Albuquerque, filha de Ananias de
Albuquerque e de Julia Crespo de Albuquerque, 
nascida a 5 de dezembro de 1903. no D istricto 
Federal, residente á rua Pereira Nunes n, 156, 
professora, solteira, com dom icilio eleitoral no 
districto municipal de G loria. (Qualificação re
querida.)

11.357. Mario Barroso da Silva, filh o  de Antonio Luiz da
Silva e de Clarinda Barroso da Silva, nascido a 26 
de ianeiro de 188.. no D istricto Federal, residente 
á rua D . Claudina n. 37, funccionario publico, 
casado, com dom icilio eleitorai no districto muni
cipal de Ajuda. (Qualificação requerida .)

. j l l . 358. Jo=>' Barbosa Filho, filho de José Barbosa e de Salud 
Fernandes nascido a 27 de setembro de 1906. no 
D istricto Federal, residente á rua Da ura de Araújo 
n. 152. empregado municipal, casado, com dom i- 

í 0; c ilio  eleiloral no districto municipal de Ajuda.
(Qualificação requerida.)

11.359. Pauiino Barbosa Marques, filho de Antonio Barbosa 
Marques e de Em ilia Rosa de Jesus. na>eido a 25 
dc maio de 1900, no D istricto Federal, residente 
a rua Voluntários da Patria n. 95, commercio, 
solteiro, com dom icilio eleitoral no districto mu
nicipal de G loria. (Qualificação requerida.)

11.300. Fernando Fioravanii filho  de Ilugo Fioravanti e de 
Maria Fioravanti. naseido a 2 de novembro de 
1!»09. no Districto Federal, residente á avenida 
Mem de Sá n. 283. mecânico, solteiro, com domi
c ilio  eleitoral no districto municipal de A juda. 
(Qualificação requerida.)

11.361. Domingos Caruso. filho de João Caruso e de Car- 
mella Am oroso, nascido a 18 de agosto de 1873. na 
Balia, residente á rua Mariz e Barros n. 465, ca
pitalista. casado, com dom icilio eleitoral 110 di<- 
Irie lo  municipal de Santo Antonio. (Qualificação 
requerida.)

11 36’  G iillem bera Pereira, filho de Manoel Fernandes e 
d>- Carolina Rosa Pereira nascido a 2 de setembro 

1 «>00 no D Ptricto Federal, residente á rua B. 
n 68 Óswnldo Hruz. funccionario publica solle i- 
ro com domicilio eleiloral no dislricto municipal 
de G loria. (Qualificação requerida.)

U .363 . Walilernar Da 11 tu- Rabello, filho de João Dantas Ra-

com dom icilio e ! * - n v " ----------
Santo A n ton io . (Qualificacao requerida.)

11.441, Joaquim de Almeida Leal, filh o  de Augusto Pio Leal 
e de Leonor de Almeida Leal, nascido a 24 de ja 
neiro de 1908, no D istricto Fedreal, residente í, 
rua Marquez de Sapucahy n. 255-18 empregado 
da Santa Casa, solteiro, com dom icilio eleitoral 
no districto municipal de Santo Antonio. (Quali
ficação requerida.)

11.365. João Soares Barcellos. filh o  de Manoel Cardosr
Barcellos e de Alexandrina Soares Barcellos, nas
cido a 23 de junho de 1878, em Cachoeira, Estado 
do Rio Grande do Sul, residente á rua do Caltete 
n . 176, advogado, casado, com dom icilio eleitoral 
no districto municipal de G loria. (Transferen
cia.)

11.366. Augusto Carlos Te ixe ira  Franco, filh o  de Antonio
Lopes Teixeira  Franco e de Maria Augusta A l
meida Franco, nascido a 12 de março de 1910. no 
D istricto Federal, residente á rua Meira de Vas- 
concellos n. 24, guarda-livros, casado, com do
m icilio  eleitoral no districto municipal de Gloria. 
(Qualificação requerida.)

11.367. Jorge Edmund Roach, filho de George Vincent
Roaeh e de Mary Roach, nascido a 7 de novembro 
de 1897, na Inglaterra, residente á rua da A lfan 
dega n. 178 A, commerciante, casado, com domi
cilio  eleitoral no districto municipal de G loria. 
(Qualificação requerida.)

11.368. João José Swedenberg, filh o  de Jacques A lves e de
Joanna Benvinda Panloja Alves, nascido a 17 de 
fevere iro  de 1889, em Manáos, Estado do Ama
zonas, residente á rua Ypiranga n. 118, guarda- 
livros, casado, com dom icilio eleitoral no d istri
cto municipal de G loria. (Qualificação reque
r id a .)

11.369. Zeno de Azurara Portella, filh o  de Bonifácio de Ma
cedo Portella e de Maria Isabel de Azurara Por
tella, nascido a 8 de janeiro de 1910, no Districto 
Federal, residente á estrada do Colpenha n. 427, 
escripturario, solteiro, com dom icilio eleitoral no 
districto municipal de G loria. (Qualificação re
querida .)

11.370. João Magalhães, filho  dc Rodrigo Antonio Maga
lhães e de Braulina Marques Magalhães, nascido 
a 25 de maio de 1907, em Muzambinho, Estado de 
Minas Geraes, residente á rua Barreiros n. 288, 
alfaiate, casado, com dom icilio eleitoral no dis
tricto municipal de Santo Antonio. (Transferen
c ia .)

11.3< 1. Ga 1<lino Ferreira de Luna, filho de João Ferreira 
Luna e de Galdina Maria de Jesus, nascido a 18 
de abri! de 1895. em Campina Grande, Estado da 
Parahyba do Norte, residente á rua Paranapiaca- 
ba n. 182, commercio, casado, com dom icilio e le i
toral no districto municipal de Santo Antonio. 
(Qualificação requerida.)

11.372. A lvaro da Costa, filho de Manoel Pereira da Costa
e de Adelaide Maria dos Reis, nascido a 31 dc maio 
de 189 í no D istricto Federal, residente á rua Lo 
pes Quintas n. 112, operário, casado, com domi
c ilio  eleitoral no districto municipal de G loria. 
(Qualificação requerida.)

11.373. Antonio Siqueira Bastos, filho de Em ilio  Patrocí
nio Bastos e de Felicíssim a Maria de Siqueira, 
nascido a 3 de setembro de 1890, em Rio Bonito, 
Estado dc Rio de Janeiro, residente á rua dos In
válidos n. 49, enfermeiro, casado, com dom icilio 
eleitoral no districto municipal de G loria, 
(tran s fe ren c ia .)

11-374. Manoel Edwiges V ieira de Araújo, filho  de José 
Abelardo de Araújo e de Isabel V ieira  dc Arau- 
Í ° ’ a 17 dc olltubro de 1911, em S. José
•>o a(t° do Rio de Janeiro, residente á rua
o, 1 •. !V 12, couuuercio, solteiro, com domi-

í al no districto municipal de A juda. 
(Qualificação requerida .) ^

11.375. Angenor Manoel do Nascimento, filho de Elesbão 
Manoel do Nascimento e de Ernestina Martins do 
Nascimento, nascido a 1 de dezembro de 1902, no 
u ístricto Federal, residente á rua Barão n . 363.
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operário, casado, com dom icilio eleitoral no dis
tricto municipal de Santo Antonio. (  Qualificação 
requ erida .)

11.376. Cândido Rodrigues de Azevedo, filh o  de Antonio
Rodrigues Rocha e de Francisea Maria do Espi
rito  Santo, nascido a 28 de fevere iro  de 1886, em 
Campos, Estado do Rio de Janeiro, residente á 
rua A lm irante Barroso n . 11, industrial, casado, 
com dom icilio eleitoral no districto municipal de 
G loria . (Qualificação requerida .)

11.377. Hugo Lauria, filh o  de Miguel Lauria e de Alexan
drina da Conceição Lauria, nascido a 11 de ju lho 
de 1908, no D istricto Federal, residente á rua 
Cupertino n . 53, commercio, casado, com dom ici
lio  eleitoral no districto municipal de Santo An
tonio.

11.378. Latino Carlos de Figueiredo, filho  de Francisco An
tonio de F igueiredo e de Thereza Maria de F i
gueiredo. nascido a 24 de março de 1889, em Ita - 
guahy, Estado do Rio, residente á rua Souza 
Franco n. 11, commercio, casado, com dom icilio 
eleitoral no districto municipal de Santo Anto
n io . (Qualificação requerida .)

11.379. Epaminondas Laureano dos Santos, filh o  de Iz i-
doro Laureano dos Santos e de Rosalia Vicente 
dos Santos, nascido a 19 de dezembro de 1906, 
em Campos, Estado do Rio de Janeiro, residente á 
rua Gonzaga Bastos n . 334, casa 3, commercio, 
solteiro, com dom icilio eleitoral no districto mu
nicipal de Santo AntoniG.

11.380. Aroldo Bruce Botelho, filho  de A lfredo Botelho A y -
rosa de Carvalho e de Sarah Bruce Botelho, nas
cido a 29 de março de 1901, no D istricto Federal, 
residente á rua Ladislau Netto n. 20, commercio, 
solteiro, com dom icilio eleitoral no districto mu
nicipal de A juda. (Qualificação requerida .)

11.364. Leov ig ildo  Mendes Pereira, filho de Aarão Mendes 
Pereira  e de Maria Jucá Mendes, nascido a 19 de 
junho de 1906, em Quixeramobim, Estado do 
Ceará, residente á rua Fluminense n . 28, com
mercio, solteiro, com dom icilio eleitoral no dis
tricto municipal do A juda. (Qualificarão reque
rida . )

11.381. Abrahim  Haddad, filho  de João Haddad e de Regina
Zacharias Haddad, nascido a .4 de fevere iro  de 
1878, em Beyrouth, Syria, residente á rua São Cle
mente n. 486, despachante municipal, com domi
c ilio  eleitoral no districto municipal de A juda. 
(Qualificação requerida .)

11.382. Lu iz Raul de Sena Caldas, filho  de João P io Lins
Caldas e de Maria Angelina de Sena Caldas, nas
cido a 19 de agosto de 1893, em Assu’, Estado do 
R io Grande do Norte, residente á rua do Bispo 
n. 151, casa IV , engenheiro, casado, com dom icilio 
eleitoral no districto municipal de G loria. (Qua
lificação ex -o ffic io . )

11.383. A b ilio  de Almeida, filh o  de Albino Nogueira e de
Conceição de Almeida, nascido a 9 de marco de
1896, em Vizeu. Portugal, residente á rua Dona 
knna n . 18, professor, casado, com dom icilio elei— 
nral no districto municipal, de G loria. (Q ualifi

cação requerida .)

11.384. S ilverio  Martins de O liveira, filh o  de Marciano Mar
tins de O liveira e de Maria Leitão de O liveira, nas
cido a 18 de setembro de 1904, em Santo A leixo, 
Estado do Rio de Janeiro, residente á rua Barão de 
São Francisco F ilho  n . 168, operário, solteiro, 
com dom icilio eleitoral no districto municipal de 
G loria . (Qualificação requerida .)

11.385. João de França Loureiro, filh o  de Antonio da Costa
Loureiro  e de O liv ia  Rosentina França, nascido a 
3 de dezembro de 1907, no D istricto Federal, re
sidente á rua S. Lu iz Gonzaga n . 118, casa 18, 
empregado municipal, casado, com dom icilio e le i
toral no districto municipal de Santo Antonio. 
((Qualificação requerida .)

11.386. José R ibeiro Saback. filh o  de José Joaquim Saback
e de Estephina R ibeiro Saback, nascido a 11 de 
dezembro de 1879, em V illa  Baixa Grande, Estado 
da Bahia, residente á rua S ilveira Martins nume
ro 157, funccionario publico, casado, com dom içl- 
lio  eleitoral no districto municipal da G loria. 
(T ransferencia .)

11.387. José Rossini, filho de Caetano Rossini e de Thereza
Portezano Rossini. nascido a 26 de outubro da 
1896, no D istricto Federal, residente á rua da Ca- 
pella  n . 135, operário, casado, com dom icilio e le i
toral no districto municipal de Santo Antonio.

11.388. Gercino Coelho, filh o  de Clementino de Souza Coelho
e de Josepha de Souza Coelho,, nascido a 8 de ju 
lho de 1912, em Petroüna, Estado de Pernambuco, 
residente á rua Corrêa Dutra n . 72, estudante, sol
teiro, com dom icilio eleitoral no districto muni
cipal de G loria. (Qualificação requerida .)

11.389. David Penna Aarão Reis, filh o  de Fabio Aarão Reis
e de Evar.gelina Penna Aarão Reis, nascido a i9  de 
junho de 1911, no D istricto Federal, residente á 
rua Honorio Barros n . 27, advogado, solteiro, com 
dom icilio eleitoral no districto municipal de Glo
r ia . (Qualificação requerida .)

11.390. Francisco A lves Feitosa. filho  de Marcelino A lves
Feitosa e de Francisea V ie ira  do Nascimento, nas
cido a 16 de maio de 1894, em Pitombeira, Estada 
do Cearã, residente á rua Manoel V ictorino n. 81. 
casa 1, commercio, casado, com dom icilio eleitoral 
d o  districto municipal de G loria.

11.391. Eugênio Vasques Casado, filh o  de Ramon Vasques
Henriques e de Genoveva Casado Affonso, nascido 
a 16 de dezembro de 1912, no D istricto Federal, 
residente á travessa do Patrocínio n. 38, estudan
te, solteiro, com dom icilio eleitoral no districto 
municipal de A juda. (Qualificação requerida .)

11.392. Edgard Antunes Leite , filh o  de Procopio José Leito
e de Olympia Antunes Leite, nascido a 18 de feve
re iro  de 1894, no D istricto Federal, residente á rua 
São Francisco Xavier n. 550, casa 1. commercio, 
casado, com dom icilio eleitoral no districto mu
nicipal de A juda. (Qualificação requerida .)

11.393. Roque Rocha, filho de Constancio Rocha e dc Mari?
Dolores Rocha, nascido a 1 de abril de 1912, em 
Parahyba do Sul, Estado do Rio de Janeiro, resi
dente á rua João Rodrigues n . 18, commercio. 
solteiro, com dom icilio eleitoral no districlo mu
nicipal de A juda. (Qualificação requerida .)

11.394. Jovinó Paulo dos Santos, filho de Francisco Paulo
dos Santos e de Maria da Cunha Freitas, nascido
a .9 de junho de 1905. em Paraty, Estado do Ri,J 
de Janeiro, residente á rua do Sapê n. 9, operá
rio, solteiro, eom dom icilio eleitoral no districto 
municipal de Santo Antonio. (Qualificação reque
r id a .)

11.395. W ilson  dc Araú jo Lima. filh o  de Paulo dc Araújo
Lim a e de Christina de Arau io Lima, nascido a 
27 de novembro de 1908. no D istricto Federal, re
sidente á rua Eleone de Almeida n. 58, em pregado 
municipal, casado, com dom icilio eleitoral no di;5'  
tricto municipal de Santo Antonio. (Qualif icação 
requerida .)

11.396. An iz Fadul, filh o  de Said Fadul e de Nagib Jorge.
nascido a 18 de abril de 1912. em Rio Claro, l o 
tado de São Paulo, residente á rua Sylvio Ronier® 
n . 22, estudante de medicina, solteiro, com domi
c ilio  eleitoral no districto municipal de Ajuda» 
(Qualificação requerida .)

11.397. Nelson de Araújo, filh o  de Manoel Martins Ferreii’3
de Araú jo e de Augusta de O liveira  Araújo, nas
cido a 15 de dezembro de 1910, no D istricto 1 
deral, residente á rua André Cavalcanti n. 
commercio, solteiro, com dom icilio eleitoral 1,0 
districto municipal de G loria. (Qualificação r0- 
querida. )

11.398. Hugo Vicente Pasqualucci. filho dc José Pa?qnnj
lucci e de Pasqualucci D elle Venesa, nascido a
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Se abril de 1910. em São Paulo, capital, residente 
á rua Çaulo de Frontin  n. 32, terreo, estudante, 
solteiro! com dom icilio eleitoral no districto uiu- 
ucipal de A juda. (Qualificação requerida .)

4 ).3 9 9 . Osearlino W atson da Silva, filh o  de Oscar Cesar da 
Silva e de Maria Henriqueia W atson da Silva, 
nascido a 27 de agosto de 1912, no D istricto F e 
deral, residente á rua Euclydes da Cunha n. 76, 
commercio, solteiro, com dom icilio eleitoral no 
d istricto municipal de A juda. (Qualificação re 
querida . )

11.400. José Gomes Ferreira , filh o  de Manoel Gomes F er
reira  e de Rita Torres Ferreira, nascido a 13 de 
janeiro  de 1889, no D istricto Federal, residente 
á rua Carlos Xavier n. 99, casa 8, empregado 
publico, casado, com dom icilio eleitoral no dis
tricto municipal de Santo Anton io. (Q ualifica
ção requerida .)

11.401. W aldem ar P inheiro Castello Branco, filh o  de G e-
nesib P inheiro Castello Branco e de Rosena Am e- 
)ia  Castello Branco, nascido a 9 de janeiro da 
1901, em Aracoyaba, Estado do Ceará, residente 
á rua A lvaro Ramos n. 193, funccionario publico, 
casado, com dom icilio eleitoral no districto mu
nicipal de G loria . (Qualificação requ erida .)

11.402- Benjamim A lves Seabra, filh o  do Francisco Alves 
Seabra, nascido a 20 de abril de 1883, em Re
zende, Estado do R io de Janeiro, residente á rua 
São Francisco Xavier n. 555, commercio. casado, 
com dom icilio eleitoral no districto municipal de 
Santo Antonio. (Qualificação requerida .)

11.103. Hereschell Goes Cardoso, filh o  de Herotbildes Car
doso e de O livia Góes Cardoso, nascido a 1 de 
maio de 1906, em Nictheroy, Estado do Rio de Ja
neiro, residente á rua Uruguay n . 299, com
mercio, solteiro, com dom icilio eleitoral no dis
tricto municipal de G lroia. (Qualificação reque
rida . )

11.404. Belm iro Lopes da Silva, filh o  de José Lope3 0 de
Carlota Lopes da Silva, nascido a 24 de junho de 
1889, em Portugal, nakiralizado, residente á rua 
dos Artistas n. 19, funccionario publico, casado, 
com dom icilio eleitoral no districto municipal de 
A juda. (Qualificação requ erida .)

11.405. Gumereindo R ibeiro de Carvalho, filh o  de A lfredo
Lopes de Carvalho e de Delm ira Maria R ibeiro de 
Carvalho, nascido a 13 de janeiro  de 1900, em 

.p o rto  A legre, Estado do Rio Grande do Sul, resi
dente á rua Conde Leopoldina n. 78, commercio, 
casado, com dom icilio eleitoral no districto mu
nicipal de G loria. (Qualificação requerida .)

11. 400. Athos Cancelo Santiago, filh o -d e  D r. Gaidino San
tiago e de Julia Cancelo Santiago, nascido a 7 de 
dezembro de 1912, em Itaquy, Estado do Rio 
Grande do Sul, residente á rua do Cattete n. 209, 
2“ andar, funccionario municipal, solteiro, com 
dom icilio eleitoral no districto municipal de G lo
r ia . (Qualificação requerida .)

1 i 407 \ntonio Assis Teixeira , f ilh 0 de Augusto Assis T e i
xeira e de Anna Gonçalves Assis Teixeira , nascido 
a 15 de junho de 1885, em Curityba, Estado do 
Paraná, residente á rua do Passeio n. 70, aposen
to n 601, commercio, casado, com dom icilio e le i
toral’ no districto municipal de G loria . (Q u * 'i f i  
cação requerida .)

Herondines A lves da Rocha, filh o  de José Lu iz  A lves 
da Rocha e de Rosa Leira  da Rocha, nascido a 23 
de ju lho de 1904, no D istricto Federal, residente 
á rua do Rezende n . 33, sobrado, empregado pu
blico solteiro, com dom icilio eieitoral no d istri
cto municipal de Santo Antonio. (Qualificação 
requ erida .)

Pedro dc Alcantara Ferreira, filb o  de Galvão F er
reira e de Anna Ferreira, nascido a 19 de outu
bro de 1896 no Rio Grande, Estado do Rio Grande 
do Sul residente á rua da Gambòa n. 50, opera-

11.408.

11.409.

rio, casado, com dom icilio eleitoral no d istricto 
municipal de Santo Anton io. (Qualificação re
qu erida .)

11.410. Adelaide Monteiro Martinho, filh a  de José Monteiro
e de Maria da Conceição Bahiana, nascida a 31 de 
ju lho de 1899, no D istricto Federal, residente á 
rua Pedro Am érico n . 63, enferm eira, viuva, 
com dom icilio eleitoral no districto municipal d*a 
G loria. (Qualificação requerida .)

11.411, Benedicto T iburcio da Cruz, filh o  de Domingos Jo3é
da Cruz e  de Feliciana Quirina da Cruz, nascido 
a 14 de agosto de 1878, em Arrozal de São Se
bastião, Estado do Rio de Janeiro, residente á rua 
Pereira  da Silva n . 294, operário, casado, com 
dom icilio eleitoral no districto municipal da 
G loria . (Qualificação requerida .)

.11.412. Clemente Corrêa Coutinho, filh o  de Antonio Corrêa 
Coutinho e de Zenaide Seixas Coutinho, nascido a 
23 de novembro de 1879, em São Salvador, Es
tado da Bahia, residente á rua Uruguay n . 328, 
jo rretor de navios,, casado, com dom icilio eleito
ral no districto municipal de G loria. (Qualifica
ção requerida .)

11.413. Manoel Flores, filh o  de José Joaquim F lorencio ô
de Angela do Am or D ivino, nascido a 26 de setem
bro de 1892, na cidade Jardim, Estado do Ceará, re
sidente á rua do Morro dos Affonsos n . 642, guar
da nocturno, casado, com dom icilio eleitoral no 
districto municipal de A juda. (Qualificação “ es  
o ff ic io ” . )

41.414. Galdemiro Rosa Sant’Anna, filh o  de Analina Rosa de
Sant’Anna, nascido a 6 de janeiro de 1903, em 
Pilar, Estado do Rio de Janeiro, residente á rua 
Bom fim  n. 106, chauffeur, casado, com dom icilio 
eleitoral no districto municipal de G loria. (Qua
lificação requerida .)

11.415. Antonio Accyoli Amorim , filh o  de Antonio Accyoli
de Am orim  e de Hercuiana A lves Accyoli, nasci
do a 12 de janeiro de 1909, em Assaré. Estado 
do Ceará, residente á avenida Suburbana n. 1.882, 
empregado publico, solteiro, com dom icilio e le i
toral no districto municipal de G loria. (Q ualifi
cação requerida .)

11.416. A ln iir Gomes F igueira, filho  de Raul Castello Bran
co F igueira  e de Margarida Gomes F igueira, nas
cido a 22 de novembro de 1892, no D istricto Fe
deral, residente á rua Ipanema n. 33, commer
cio, casado, com dom icilio eleitoral no d istrito 
municipal de A juda. (Qualificação requerida .)

11.417. João José Corrêa, filh o  de Antonio José Corrêa 0
de Ernestina da Silva Corrêa, nascido a 22 de 
junlio de 1911, no D istricto Federal, residente á 
rua Carolina Reydener n . 19, operário, solteiro, 
com dom icilio eleitoral no districto municipal de 
Santo Antonio. (Qualificação requerida .)

11.418. Nelson Prales de Almeida, filh o  de Manoel Siqueira
de Alm eida e de Julieta Prates de Almeida, nas
cido a 21 de outubro de 1897, em Pelotas, Esta
do do Rio Grande do Sul, residente á praia do 
Russell n. 64, commercio, casado, com domici
lio  eleitoral no districto municipal de G loria . 
(Qualificação requerida .)

11.419. Gaidino Santiago Filho, filh o  de Gaidino Santiago 0
do Julia Concelo Santiago, nascido a 22 de ou
tubro de 1896, em Itaquy, Estado do Rio Granda 
do Sul, residente á avenida Mem de Sá n . 131, 
agenciador, casado, com dom icilio e leitoral u o  
d istricto municipal dc Santo Anton io. (Trans
fe ren c ia .)

11.420. Am ilcar Zeferino Barroso, filh o  de Augusto Z e fe -
rino Barroso e de Maria de Abreu Barroso, nas
cido a 21 de outubro de 1890. no D istricto F e 
deral, residente á rua Marechal Tram pow isky 
n. 32, commercio, casado, com dom icilio eleitoral 
no districto municipal do G loria. (Qualificação 
requerida. )
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11.421. Paschoalino Par.za, fillio  de José Panza e de Roza
de Lu izi, nascido a 5 de fevere iro  de 1891, em 
Tapirussú, Estado de Minas Geraes, residente á 
rua São V icente de Paula n. 12, commercio, ca
sado, com dom icilio eleitoral no districto muni
cipal de G loria. (Qualificação requerida .)

11.422. A ffonso Augusto de Araújo, filh o  de Antonio Mar-
cellino de* Araújo e de Carolina da Conceição 
nascido a 1 de fevere iro  de 1887, no D istricto F e -  
•deral, residente á rua Santos n . 37, commercio, 
casado, com dom icilio eleitoral no districto mu
nicipal de G loria. (Qualificação requerida .)

11.423. A lberto Fatsch, filho dc Jacob Fatsch e de Catha-
rina H. Fatsch, nascido a 12 de outubro de 1873, 
em Iiaquy, Estado do Rio Grande do Sul, resi
dente á praia de Botafogo n . 96,' proprietário, 
casado, com dom icilio eleitoral no districto mu
nicipal de A juda. (T ransferencia .)

11.424. Heioisa Cabral da Rocha W erneck, filha  do José
Ignacio da Rocha W erneck e de Regina Cabral 
da Rocha Werneck, nascida a 5 de setembro de 
1901, em Parahyba do Sul. Estado do Rio de Ja
neiro, residente á rua Pereira da Silva 65, steno- 
grapha, solteira, com dom icilio eleitoral no dis
tricto municipal de G loria. (Qualificação re
querida.)

11.425. François Marie P ierre  Bruno de W arrcn, filho de
Anselmo Staueslas F irm in  Léon de W arren e de 
Marie Luoise Pauline Huyn de Verneville, nasci
do a 10 de junho de 1880, em Saint D ié (Vosges), 
residente á rua do Lavradio n. 178, professor, 
casado, com dom icilio eleitoral no districto mu
nicipal de Santo Antonio. (Qualificação reque
rida '

11.426. Aristheu Barbo sade Siqueira, f ilh ç  de Annibal An
tunes de Siqueira e de Elisa Barbosa de Siquei
ra, nascido a 24 de outubro de 1902, em übá. 
Estado de Minas Geraes, residente á rua Macha
do Coelho n. 71, commercio, solteiro, com do
m icilio  eleitoral no districto municipal de Santo 
Antonio. (Qualificação requerida.)

11.427. Cândido dos Santos Pitta, filho de João A lves P itfa
e de Maria da Conceição Pitta, nascido a 1 de 
novembro de 1903, no D istricto Federal, residen
te á rua São Carlos n. 336, commercio, casado, 
com dom icilio eleitoral no districto municipal do 
Santo Antonio. (T ransferencia .)

11.428.Arthur de Alm eida Brandão, filh o  de Lu iz de A lm ei
da Brandão, e de Antonia V irg ilia  da Silva Bran
dão, nascido a 24 de fevere iro  de 18S5, em Ma
ricá, Estado do Rio de Janeiro, residente á rua 
24 de Maio n. 266, terreo, guarda-livros, casado, 
com dom icilio eleitoral no districto municipal de 
G loria. (Qualificação requerida .)

1 1 .429.Licinio Pereira Nunes, filho de José Joaquim Pe
reira  Nunes t  de Maria Raymunda Pereira Nu
nes, nascido a 6 de outubro de 1907, em Picos, 
Estado do Piauhv, residente á rua Assis Carnei
ro n. 32, m ilitar, casado, com dom icilio eleitoral 
no districto munieipal de A juda. (Transferen- 
c ia .)

11.430. Antonio Euzebio Barbosa, filh o  de Antonio Joaquim
Barbosa e de Maria Lina Barbosa, nascido a 16 
de dezembro de 1886. em  Lorena, Estado de São 
Paulo, residente á rua da Universidade n. 15, 
comemrcio, casado, com dom icilio eleitoral no 
districto municipal de G loria, (Qualificação re
querida .)

11.431. Lauro Bezerra Nettò, filho  de Francisco Bezerra e
de Joeetyna Bezerra Netlo, nascido a 12 de ju 
nho de 1908, em Pilar, Estado de Alagôas, resi
dente á rua Costa Mendes n. 41, commercio, sol
teiro, com dom icilio eleitoral no districto muni
cipal de Santo Antonio. (Qualificação requerida.)

11.532. Benjamin de Carvalho Santos, filho  de Ferm ino de 
Carvalho Santcs e de Am elia Ferreira  dos Santos, 

nascido a 5 de outubro de 1905, no D istricto F e -  
leral, residente á rua Dem elrio R ibeiro n. 12,

commercio, solteiro, com dom icilio eleitoral no 
districto municipal de Santo Antonio. (Q u a lifi
cação requerida .)

11.433. Lu iz de Castro, filho de Augusto de Castro e dè*
Isabel de Castro, nascido a 11 de setembro &  
1902, no D istricto Federal, residente á travessa 
Io Mosqucira n. 13, sob., commercio, casado, com 
dom icilio eleitoral no districto municipal do 
Santo «Antonio. (Qualificação requerida.)

11.434. Oeíaviano Macario do Nascimento, filh o  de E p i-
phanio Macario do Nascimento e de Anna E liz ia - 
na do Am or D ivino, nascido a t i  de fevere iro  de 
1898, no D istricto Federa!, residente á rua Pedro 
Américo, 166, operário, casado, com dom icilio 
eleitoral no districto municipal de Ajuda. (Qua
lificação requerida.)

11.435. José Pereira Acha, filho de Francisco Pereira Acha
e de Albina Angélica Acha, nascida e 25 de no
vembro de .1899, no D istricto Federal, residente á 
rua Dr. Sá F reire  n. 74, opera ria  casado, com do
m icilio  eleitoral no districto municipal de Ajuda. 
(Qualificação requerida .)

11.436. Alexandre Hamilton Saboia Ribeiro, filho de Rny-
mundo Francisco R ibeiro e de Maria Saboia R i
beiro, nascido a 24 de setembro de 1909, em For
taleza, Estado do Ceará, residente á rua 19 do 
fevere iro  n. 160, funccionario publico, solteiro, 
com dom icilio eleiloral no districto municipal 
de Santo Antonio. (Qualificação requerida.)

11.437. Manoel Pereira Aché. filho  de Francisco Pereira
Aciié  c de Albina Angélica Teixeira, nascido a 19 
de junho dc 1898, no Districto Federal, residente 
á rua Dr. Sá F re ire  n. 7 5. operário, solteiro, com 
dom icilio eleitoral no d islricto municipal de 
Ajuda. (Qualificação requerida.)

11.438 Insé Valentim  Dunham. filho  de Henrique Valen- 
lim  Dunham Ilancok c de Carolina Ida Dunham, 
nascido a 15 de outubro de 1S63, ro  D istricto Fe
deral. residente á rua Marquez de Abranles nu
m ero 198, engenheiro civil, casado, com dom icilio 
e le itora l no districto municipal de Gloria. (Qua
lificação requerida.)

11.439. Nicolau Goldeberger, filho de Vilmos Goldeberger o
de Francisca Goldeberger, nascido a 24 de outu
bro de 1901, em Izatunar-Nimeti, residente á 
Avenida Henrique Valladares n. 13, sobrado, c i
rurgião dentista, casado, com dom icilio eleitoral 
no districto municipal de Ajuda. (Qualificação 
requerida .)

11.440. Alcebiades Soares de Mello, filho de José Soares do
Mello e de Maria V irg in ia  do Mello, nascido a 6 
de maio de 1909. no Districto Federal, residente 
á rua General Bruce n. 92, commercio, solteiro, 
com dom icilio e leK iraJ  110 districto municipal do 
Santo Antonio. (Qualificação requerida.)

11. 442. Lauro Barbosa de Souza, filho  de Balduino Barbosa 
de Souza e de Antonia Amancia d>' Souza, nas
cido a 18 de agosto dc 1898, no Districto Federa!» 
residente á rua do Mattoso n. 180. commercio» 
solteiro com dom icilio e leiloral no d isfricto mu
nicipal de A juda. (Qualificação requerida.)

i l .4 4 3 . Vicente Pigliascc Junior, filho de Vicente PigtiascO 
e de Antonia Pigliaseo. nascido a 6 de fevereiro  
de 1911, no D istricto Federal, residente á rua do 
Mattoso n. 180, ferroviário, casado, com domici
lio  eleitoral no districto municipal de A juda, 
(Qualificação requerida .)

11.441. Jayme Vasques, filho de Severo Vnsques e de The-
reza Vasques de Lima. nascido a 21 de junho d° 
5909. em Belém. Estado do Pará. residente á praia 
tio Zumhy n. 37, rommereio, solteiro, com domi
c ilio  eleitoral no dislricto municipal do G loria, 
(Qualificarão requerida .)

t i .  545. Maria Alves da Cunha, filho de Florcne.io P ere ira  
da Cunha e de Maria Thereza de Jesus, n a s c id o  3 
7 de dezembro de 1878, em Piracuaca, Estado
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Pinuhy, residente á rua Haddock Lobo n. 126, cos
tureira. casada, com dom icilio eleitoral no dis
tricto municipal de G loria. (Transferencia.)

I.1.416. Em ilio Brito Lima, filh o  de E in ilio de L im a e de
Bercilia Maria Brito, nascido a 28 de novembro 
de 1910, no" Districto Federal, residente A rua dos 
Arcos n. 11, commercio, solteiro, com dom icilio 
eleitoral no districto municipal de A juda. (Qua
lificação requerida.)

II .4 5 7 . Raphael Grecca Junior, filho de Raphael Greeca e
de lda Iamson, nascido a 5 de fevere iro  de 1912,

'  no Districto Federal, residente á rua Fagundes 
Varella r,. 177, gravador, solteiro, com dom icilio 
eleitoral no districto municipal de Santo Antonio. 
(Qualificação requerida.)

11 . 548. Francisco José Duarte, filh o  de Francisco de Souza 
Duarte e de Guilhermina de Souza Duarte, nas
cido a 20 de fevereiro de 1898. em Palmeiras dos 
índios. Estado de Alagoas. residente á avenida 28 
de Setembro n. 312-A. corretor de mercadorias, 
casado, com dom icilio eleitoral no districto muni
cipal de Ajuda. (Quilifieação requerida.)

11.449. Lu iz Gonzaga Castelliano, filho de Cândido Castel
hano dos Santos e de Bazilissa H . Castelliano, 
nascido a 28 de março de 1900. em Barros S. Mi
guel. Estado da Parahyba do Norte, residente á 
rua Alm irante Alexandrino n. 121, medico, casa
do, com dom icilio eleitoral no dislricto municipal 
de Santa Thereza. (Transferencia.)

11.450. José Moreira do Nascimento, filho de José Moreira
do Nascimento e de Idalitta do Nascimento, nascido 
a 24 de janeiro de 1891, no D istricto Federal, re
sidente á rua Barão de Angra n. 14, operário, ca
sado, com dom icilio eleitoral no districto muni
cipal de Ajuda. (Transferencia.)

Outrosim, faço seiente aos interessados que os tilulos 
são entregues aos proprios eleitores ou a quem apresente 
a senha recibo correspondente ao pedido de inscripção, tra
zendo no verso a assignatura do eleitor.

Dado e passado, nesta capital, em 24 de ju lho de 1934, 
—  Escrivão o escrevi e assigno —  A- B fte lh o .

T ER C EIR A  ZONA E LE IT O R A L

De ordem do D r. ju iz eleitoral da 3’ Zona Eleitoral, da 
I a Circumscripção do D istriclo Federal, faço publico, para 
conhecimento dos interessados, que, por despacho de 20 do 
corrente mez, foram mandados expedir pelo MM. ju iz os 
tilulos de eleitor dos seguintes cidadãos:

Numero do titulo —  Nome —  Numero da inscrição

7.368. Max Rosenfeld (7 .837 ', filho  de Saula Rosenfeld e
de Sary Rosenfeld, nascido a 5 de outubro de 
1882, em Polonia. naturalizado, residente á rua 
Belfòrd Roxo, n. 5, fotographo. casado, com do
m icilio eleitoral no dislricto municipal de Copa
cabana .

7.369. Oclacilio de Paiva 6.525). filho de Ezaquiel de Pai
va e dc Alda Pinto Paiva, nascido a 3 de setem
bro de 1911. em Pau Grande, Eslado do Rio de 
Janeiro, residente á rua da Escola, n. 9. operário, 
solteiro, com dom icilio eleitoral no districlo mu
nicipal de Gavea.

7.370. Fabricio Carneiro de Campo? Ponce de Lcon ’7.G20),
filho  de Adolpho Pereira de Burgos Ponce de 
Lcon e de Fahricia Carneiro de Campos Ponce 
de Lcon, nascido a t i  de dezembro de 1893. dtn 
Barra Mansa. Estado do Rio de Janeira, residente 
à rua Frei Leandro, n . 26, corretagem, casado, 
com dom icilio eleitoral no dislricto municipal de 
Gavea.

7.371. José Castello Rrnnco ,'7.792'. filho  de Jo-é Trigueiro
Castello Branco e dc Maria dA-sum pção Castello 
Branco, nascido a 1 de maio de 1890, em \ illar 
Pilar. Eslado da Parahyba do Norle. residente A 
rua F igueiredo Magalhães, n. 22, bancario, ca
sado. (Transferencia. )

7.372. José Valentim Dunliam F ilho (7.800), filho de José
Valentim Dunliam e de Rosaria Dunliam, nascido 
a 5 de outubro de 1881, no Districto Federal, re
sidente á rua Marquez de Abrantes, n. 198, o f f i-  
cial de Marinha, casado, com dom icilio eleitoral 
uo districto municipal de Lagòa.

7.373. João de Fraga Rocha (7 .807), filho de Antonio José
da Rocha Junior e de Rosa Jacintha de Fraga, 
nascido a 2 de abril de 1902, em Ilha do Corvo, 
Portugal, naturalizado, residente á rua Barata Ri
beiro, n. 503. negociante, casado, com dom icilio 
eleitoral no districto municipal de Copacabana.

7.374. Jayme Peres da Silva (7.808), filho de Harminio
Dias da Silva e de Thereza Peres Sant’Anna, nas
cido a 20 de julho de 1903, no Districto Federal, 
residente á Estrada D. Castorina, n. 80, casa 9, 
operário, casado, com dom icilio eleitoral no dis
tricto municipal de Gavea.

7.375. Carlos Guimarães (7 .809), filho de José Lopes Dias
Guimarães c de Edelmira Carreiras Guimarães, 
nascido a 17 de fevereiro de 1888, no Districto 
Federal, residente A rua Conselheiro Paulino, 
n. 52, chauffenr, solteiro, com dom icilio eleitora! 
lio dislricto municipal de Lagòa.

7.375. Aristeu Avila  (7 .810 ), filho de José de Av ila  e de
Olynipia Borges de Avila, nascido a 1 de janeiro 
de 1899, em Mineiros, Estado de São Paulo, re
sidente á rua Uruguay, n. 330, casa 1 A, vendedor 
commercial, casado, com dom icilio eleitora! no 
districto municipal de Copacabana.

7.377. Gabriel Baptista Rombo (7 .811), filho de João Ba
ptista Rombo e de V irgin ia Candida de Campos 
Rombo, nascido a 1 dc agosto de 1896, no D istri
cto Federal, residente A rua Piratiny, n. 82, com
mercio, solteiro, com dom icilio eleitoral no dis
tricto municipal de Copacabana.

7.378. V ivlan Lovvndcs (7 .812 ), filho de John Henrique
Luwndes e dc V irg in ia  Pinheiro da Silva Lovvndcs, 
nascido a 19 de ju lho de 1883, no D istricto F e 
deral, residente á rua Domingos Ferreira, n. 76, 
commercio, casado, com dom icilio eleitoral uo 
districto municipal de Copacabana.

7.379. Eugênio Biagio Scarano (7 .813), filho de José S n-
rano e de Ada Julia Atait, nascido a 17 de julho 
de 1907, no D islric lo  Federal, residente á rua Ca- 
minlioá, n. 22, empregado no commercio, casado, 
com dom icilio eleitoral no districto municipal de 
Gavea.

7.380. Manoel Lourenço Renlia (7 .814), filho de Sebastião
Lourenço Renlia c de O livia Gomes Reaha, nascido 
a 11 do outubro de 1891, em Traz-os-Montes, 
Portugal, naturalizado, residente A rua Payssan- 
du\ n. 105, commercianle, casado, com dom iíilio  
eleitoral no districto municipal de Copacabana.

7.381. Jose Magalhães Rabollo (7 .815), filho  de Francisco
Rabello c dc Maria Magalhães Rabello, nascido a 13 
de dezembro de 1900, em Santos Dumont, Estado 
do CcarA, residente ã rua Vicente dc Souza, n. 3t, 
commerciante, casado, com dom icilio eleitoral 110 
districto municipal de Lagòa.

7.382. Manoel José da Gosta F ilho (7.817) filho de Manoel
José da Costa e de Guilhermina de O liveira Costa, 
nascido a G de janeiro de 1910. no Districto Fe
deral, residente á rua S. João Baptista, 92-A, ca
sa 3, electricista, solteiro, com dom icilio eleitoral 
no districto municipal de Gavea.

7.383. André Florentino da Cosia (7 .818), filho de André
Matheus Netto e de Bemvir.da Castorina de Jesus, 
nascido a 5 de setembro de 1901. em Leopoldina, 
Estado de Minas Geraes, residente á rua do Cat- 
tete, 195, pedreiro casado, com dom icilio eleitoral 
no districto municipal de Lagòa. (Transferencia.)

7.385. Raphael Fernandes Gurjão (7 .820), filh o  de AbiHo 
Fernandes Gurjão e do, Maria Urcici ia Fernandes 
Gurjão, nascido a 24 de oulubro de 1891. em Pau 
dos Feiros. Estado do Rio Grande no Norte, resi
dente á rua A lm irante Salgado, 1)5, medico, ca



1470 Segunda-feira 30 BOLETIM ELEITORAL Julho de 19:44

sado, com dom icilio e leitoral no districto muni
cipal de Copacabana.

7.385. Armando Augusto Bordallo (7 .821 ), filh o  de Cesar 
Augusto Bordallo e de Satyra Cosenza Bordallo, 
nascido a 6 de setembro de 1905, no D istricto 
Federal, residente á rua A lm irante Tamandaré, 
47, industrial, casado, com dom icilio eleitoral no 
districto municipal de Copacabana.

7.380. A rc iüo  Pereira  da S ilva (7 .823 ),' filh o  de Manoel 
Pere ira  da Silva e de Aguida Maria Ferreira, nas
cido a 9 de ju lho de 1909, em Campos, Estado do 
R ic  de Janeiro, residente á rua Santo Christo, 
153, operário, solteiro, com dom icilio eleitoral no 
districto municipal de Lagôa. (T ransferencia .)

7.387. Marcellino Amancio S ilveira  (7 .387 ), filh o  de José
Amancio da S ilveira e de Custodia Gonçalves da 
Silveira, nascido a 18 de maio de 1882, em P ira 
cicaba, Estado de São Paulo, residente á rua Santa 
Clara, 148, c . XV I, com dom icilio e leitoral na 
districto municipal de Copacabana.)

7.388. Francisco P ires Ferre ira  Leal (7 .825 ), filho  de João
F erre ira  dos Santos Lea l e de Justina Pires Leal, 
nascido a 6 de agosto de 1876, em Campos, Es
tado do Rio, residente á rua das Laranjeiras, 259, 
funccionario publico aposentado, casado, com do
m icilio  eleitoral no districto municipal de Copaca
bana.

7.389. Antonio da Rocha Corrêa (7 .826 ), filho de José da
Rocha Corrêa e de Maria Magdalena Corrêa, nas
cido a 3 de junho de 1900, no D istricto Federal, 
residente á rua Jardim Botânico, 666, c . 3, ope» 
rario, casado, com dom icilio e le itora l.no districto 
nunicipal de Gavea.

7.390. G en lil Gomes de Carvalho (7 .827 ), filho  de José Go
mes de Carvalho e de Maria Pereira  de Carvalho, 
nascido a 25 de ju lho de 1903, no D istricto F e 
derai, residente á rua Corcovado, 34, c . 42, ope
rário, solteiro, com dom icilio e leitoral no d istri
cto municipal de G avea .)

7 .391. José Gomes Carvalho (7 .828 ), filh o  de João José Go
mes de Carvalho e de Justina Penetra da Cunha, 
nascido a 1 de abril de 1875, em Araruama, Es
tado do Rio de Janeiro, residente á rua Corco
vado, 34, c. 42, operário, casado, com dom icilio 
e leitoral no districto municipal de Gavea.

7.392.-Cacilda Brasiliense P into (7 .829 ), filha  de Benedicto 
Brasiliense e do Maria Gertrudes Brasiliense, nas
cido a 1 de janeiro de 1888, no Estado de São 
Paulo, residente á rua General Canabarro, 439, 
domestica, casada, com dom icilio eleitoral oa dis
tricto municipal de Copacabana.

7.393. Camillo Mercio Xavier (7 .830 ), filh o  de Manoel Cân
dido Xavier e de Ernestina Mercio Xavier, nascido 
a 27 de junho de 1890. em D . Pedrito, Estado do 
R io Grande do Sul, residente ã rua Barata R i
beiro, 38, advogado, casado, com dom icilio e le i
toral no districto municipal de Copacabana.

7.394. Raul Am aral Peixoto (7 .831 ), filh o  de Augusto Am a
ral Peixoto e de A lice Monteiro do Amaral P e i
xoto, nascido a 7 de janeiro  de 1899, no D istricto 
Federal, residente á rua Copacabana, 907, advoga
do, solteiro, com dom icilio eleitoral no districto 
municipal de Copacabana.

7.395. Ernani do Amaral Peixoto (7 .832 ), filho  de Augusto
do Amaral Peixoto e de A lice Monteiro do Am aral 
Peixoto, nascido a 14 de ju lho de 1905, no D is
tricto Federal, residente á rua Copacabana, 907, 
o ffic ia l de Marinha, solteiro, com dom icilio e le i
toral no districto municipal de Copacabana. 
(T ransferencia .)

7.396. Bartholomeu Fragoso F ilh o  (7 .833 ), filh o  de Bac-
tholomeu da S ilva Fragoso e de Maria Nunes F ra 
goso, nascido a 9 de novembro de 1891, em Boin 
Conselho Estado de Pernambuco, residente á rua 
Leoncio de lbuquerque, 10, operário, solteiro, 

iom dom icilio eleitoral no districto municipal de 
Lagôa. (Transferencia ,).

7 .397. Francisco Gomes Carvalho (7 .835 ), íiih o  de João
José Gomes de Carvalho e de Justina Penetra da 
Cunha, nascido a 1 de novembro de 1869, em 
Araruama, Estado do Rio de Janeiro, residente 
á rua Corcovado u. 34, casa 15, operário, casado, 
com dom icilio e leitoral no distrieto m uaicipal de 
Gavea.

7.398. Germ inio Cruz Silva (7 .835 ), filh o  de Maria Rosa-
lina da Cruz e Silva, nascido a 8 de setembro do 
1S08, no D istricto Federal, residente á rua M i
guel de Lemos n . 24, commercio, solteiro, com 
dom icilio eleitoral no districto municipal de Co
pacabana.

7.-JJ». José Francisco Chagas (7 .838 ), filh o  de José Fran
cisco Chagas e de Maria Luiza de Jesus, nascido 
a 5 de março de 1894, em Santa Luiza de Caran- 
goia, Estado de Minas Geraes, residente á rua do 
Cattete n . 194, cozinheiro, soiteiro, com dom icilio 
e leitoral no districto municipal de Copacabana.

7.400. Sebastião de Castro (7 .839 ), filh o  de Boaventura
Januario de Castro e de Mariaua Jacintho de 
Castro, nascido a 13 de ju lho de 1878, em Além  
Parahyba, Estado de Minas Geraes, residente á 
rua Conde Bom fim  n. 674, casa 5, funccionario 
aposentado, casado, com dom icilio eleitoral no 
districto municipal de Copacabana.

7.401. João Paiva de O liveira (7 .840 ), filh o  de João do
O liveira e de Ignacia Paiva de O liveira, nascido 
a 21 de setembro de 1900, em São João da Barra, 
Estado do Rio de Janeiro, residente á rua Esco- 
bar n. 81, commercio, casado, com dom icilio e le i
toral no districto municipal de Copacabana.

Outrosim, faço sciente aos interessados que os tituio3 
são entregues aos proprios eleitores ou a quem apresente 
a senha-recibo correspondente ao pedido de inscripção. tra
zendo no verso a assignatura do e le ito r. Dado e passado, 
nesta Capital, em 25 de ju lho de 1934. Eu, escrivão 0 es
crev i e assigno. —  Carlos W aldem ar, escrivão.

Q U ARTA ZOXA E LE ITO R A L

De ordem do Dr. ju iz  e leitoral da Quarta Zona, da 2a 
Circunscripção do D istricto Federal, faço publico, para co
nhecimento dos interessados, que foram  mandados expedir 
pelo Dr. Juiz 03 litu los eleitoraes dos seguintes cidadãos :

8.406. Horacio Pinto Coelho, filh o  de Joanna P into Coelho
Dias, nascido a 15 de abril de 1910, no D istricto 
Federal, residente á rua F re i Caneca, 202, com
mercio, solteiro, com dom icilio eleitoral no dis
tricto municipal de SantAnna. (Qualificação re
qu erida .) ,

8.407. Elias Abrahão, filho  de Nicolau Abrahão e de Adeüa
Abrahão, nascido a 17 de janeiro de 1908, no Es
tado de São Paulo, residente á rua Sant’Anna, i9, 
comercio, solteiro, coin dom icilio eleitoral no dis
tricto municipal de Sant’Anna. (Qualificação re
querida .)

8.40'8. Julio Friedman, filh o  de Benjam in Friedman e do 
Dina Friedman. .nascido a 28 de março de 1902. 
no D istricto Federal, residente á rua Visconde de 
Itauna, 53, professor de orchestra, solteiro, com 
dom icilio eleitoral no districto municipal .te 
Sant’Anna. (Qualificação requerida .)

8.409. Paulo Noronha Brétas. filh o  de Augusto Cesar de
Paula Brétas e de Gabriella Augusta Brétas, nas- 

k cido a 25 de janeiro  de 1881, em Juiz de Fóra.
Estado de Minaes Geraes. residente â rua Conde 
Bomfim, 90, .commerciante,-casado, com dom ici
lio  eleitoral no districto municipal de Espirite 
Santo. (Qualificação requerida .)

8.410. José Maciel, filh o  de Osorio Ferre ira  Maciel, nas
cido a 3 de agosto de 1911. em Juiz de Fóra. 
Estado de Minas Geraes. residente á rua Se nadei' 
Euzebio, 132, identificador, solteiro, com domi
c ilio  eleitoral no districto municipal de Sant’Ah- 
na. (T ransferencia .)

8.411. Armando Fernandes da Silva, filh o  de José Fernan
des da S ilva e do Guilherm ina Ribas Fernandí*»
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nascido a 3 de setembro de 1912, no D istricto 
u- Federal, residente á rua Visconde de Itauna, 125,
n commercio, solteiro, com dom icilio eleitoral no
t districto municipal de SanCAnna. (Qualificação
•5; requ erida .)

R.~412. Nestor Pereira  da Cunha, filh o  de Jorge da Cunha 
Pere ira  e de Constança Mattos Pereira, nascido 
a 1 de agosto de 1902, no D istricto Federal, r e 
sidente á rua Senador Euzebio, 158, c. 4, com
mercio, casado, com dom icilio eleitoral no dis
tricto municipal de Sant’Anna. (Qualificação re
querida .)

8.413. W ilfred o  França, filh o  de Antonio Martiniano O li
ve ira  França e de Francisca Leopoldina de Sant- 
Anna França, nascido a 21 de fevere iro  de 1897, 
em Sapucaia, Estado do R io de Janeiro, residente 
á travessa D r. Araújo, 16, funccionario publico, 
solteiro, com dom icilio eleitoral no districto mu
nicipal de Espirito  Santo. .(Qualificação reque
r id a .)

8.414. F é rtil Campagnoli, filh o  de Guido Campagnoli e da
Maria Campagnoli, nascido a 13 de abril de 1913, 
em Guaracema, Estado de São Paulo, residente á 
rua Conde Bom fim , 544, commercio, solteiro, com 
dom icilio eleitoral no districto municipal de Es
p irito  Santo. (Qualificação requerida .)

8.415. Sebastião Rodrigues de O liveira, filh o  de Ezequie'
Rodrigues de O liveira e  de Anna Santos de O li
veira, nascido a 2 de abril de 1910, em Manáo3, 
Estado do Amazonas, residente á rua do Morro, 
6, Rio Comprido, operário, casado, com domici
lio  eleitoral no districto municipal de Rio Com
prido. (Qualificação requerida .)

8 .416 . E loy de Amorim , filh o  de Florencia Antonia de
Am orim , nascido a 26 de agosto de 1891, em  Cam
pos, Estado do R io de Janeiro, residente á rua 
Zamenhoff, 55, commercio, solteiro, com domici
lio  eleitoral no districto municipal de Espirito  
Santo. (Qualificação requerida .)

8.417. Lou riva l da Cosia, filh o  de Ovidio Marcellino d í  
e Costa e de Aida Julia da Costa, nascido a 13 üe

dezembro de 1908. no D istricto Federal, residente 
á rua Maria Benjamin, 63, funccionario publico, 
casado, com dom icilio e leitoral no districto mu
nicipal dc Espirito Santo. .(Qualificação requç- 

6 r id a .)

8.418. José da Silva Coelho, filh o  de José Machado Coelho
e de Arm inda da S ilva Coelho, nascido a 25 de 
abril de 1899, no D istricto Federal, residente á 
rua Oito de Setembro, 58, commercio, casado, 
com dom icilio eleitoral no districto municipal da 
Espirito Santo. (Qualificação requerida .)

8.419. Eanoel dos Santos O liveira, filh o  de Antonio d )§
Santos O liveira e de Maria Em ilia  de Jesus, nas
cido a 29 de janeiro de 1881, no D istricto Fe
deral, residente ã rua Leopoldo, 72, Andarahy, 
commercio, casado, com dom icilio e leitoral no 
iistricto  municipal de SanCAnna. (Qualificação 
requerida .)

8.420. Eugênio A lves Coulo. filho  de José A lves do Couto
e de Maria da Conceição Ferre ira  do Couto, nas- 
-,ido a 22 de marco de 1895, no D istricto Federal, 
•esidente á rua da Capella, 91, Anchieta. pintor, 
iolteiro com dom icilio eleitoral no districto mu
n ic ip a l’ de SanCAnna. (Qualificação requerida.);

8.421. Carlos Moreira da S ilva Maia, filh o  dé GuilhermS
Moreira da Silva e de Maria José Ferre ira  de Je
sus nascido a 13 de março de 1905, no D istricto 
Federal, residente á rua Caloripe, 34, operário, 
casado com dom icilio eleitoral no districto mu
nicipal de Espirito Santo. .(Qualificação reque
rid a .). - *

8.422. Arnaldo Carlos da Silva, filh o  de PauHnO da S ilva
França e de Marianna Pereira da Silva, n^cido 
a 5 de fevereiro de 1907, em Campos, Estado, do 
Rio de Janeiro, residente á rua Aery Pinheiro, 
81, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral

no districto municipal de SanCAnna. .(Qualifi
cação requerida .) —„

8.423. Domingos Pereira  Peixoto, filho  de Antonio Peixoto,
e de Carolina Maria Pereira Peixoto, nascido a 
6 de fevere iro  de 1905, no D istricto Federal, re 
sidente á rua Capitão Senna, 59, operário, sol
teiro, com dom icilio eleitoral no districto muni
cipal de SanCAnna. (Qualificação requerida.),

8.424. Jayme Costa, filh o  de Antonio Costa e de Maria Car
doso, nascido a 4 de novembro de 1909, no Dis
tricto Federal, residente á rua João Caetano, 85, 
commercio, solteiro, com dom icilio eleitoral no 
districto municipal de SanCAnna. .(Qualificação 
requerida .)

5 .425. José Gomes da Rocha, filh o  de Chrispim Gomes da
Rocha e de Cypriana Ferre ira  de Azevedo, nas
cido a 27 de outubro de 1901, no D istricto F e 
deral, residente á rua General Pedra, 13, com
merciante, casado, com dom icilio eleitoral no dis
tricto municipal de SanCAnna. .(Qualificação 
requ erida .)

8.426. Jorge D revet de Vasconcellos, filho  de Frontino R i
beiro de Azevedo Vasconcellos e de D . E lm ira 
D revet de Vasconcellos, nascido a 28 de setem
bro de 1896, em Campos, Estado do Rio de Ja
neiro, residente á rua Presidente Barroso, 46, 
.eommercio, solteiro, com dom icilio eleitoral no 
Iistricto municipal de Espirito  Santo. .(Q ualiíi» 
cação requerida .)

8.427. Ulysses José Fortaleza, fillio  de Raymundo José For
taleza e de Am alia Fortaleza, naseido a 10 de de
zembro de 1887, em Santa Philomena, Estado do 
Piauhy, residente á rua do Riachuelo, 166, com
merciante, casado, com dom icilio eleitoral no dis
tricto municipal de R io Comprido. .(Qualiíinaaãq 
requ erida .) •

8.428. Gumercindo Julio de Castro, filho  dè Carlos Julio de
Castro e de Maria Lu iza de Castro, nascido a 10 
de agosto de .1895, no D istricto Federal, residente 
á rua Amalia, 37, commercio, casado, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Espirito 
Santo. (Qualificação requerida .)

8.429. Godemar de Freitas, filh o  de José Antonio de F re i
tas e de Isabel Maria de Miranda, nascido a 5 de 
abril de 1902, no D istricto Federal, residente á 
rua Capitão Senna, 59, morro do Pinto, operário, 
solteiro, com dom icilio eleitoral no districto mu
nicipal dc SanCAnna. (Qualificação requerida.);

8.430. A lvaro Nogueira Alves, filh o  de Domingos Nogueira
e de Laurinda Rosa, nascido a 23 de outubro de 
1899, no D istricto Federal, residente á rua Dona 
Julia, 121, o ffic ia l de ourives, casado, com domi
c ilio  eleitoral no districto municipal de EspiritQ 
Santo. (Qualificação requerida,).

5 .431. Sebastião O liveira  Machado, filh o  de Francisco An
tonio Machado e de Belisaria P ires de O liveira 
Machado, nascido a 28 de agosto de 1894, no D is
tricto Federal, residente á  rua João Lopes, 103, 
commercio, casado, com dom icilio eleitoral no dis
tricto  municipal de Espirito Santo. .(Qualificação 
requerida .)

8.432. José Henrique Lopes, filh o  de Seraphim Henrique
Lopes c de Maria Clara Pereira, nascido a 20 de 
março de 1909, no D istricto Federal, residente á 
rua Santo Christo, 171, operário, solteiro, com 
dom icilio ele itora l no districto municipal de Es
p ir ito  Santo. (Qualificação requerida.),

§ .433 . A lberto do Souza, filh o  de Romualdo Rdbello de Sou
za e de Bibiana da Veiga Souza, nascido a 7 de 
março de 1910, no D istricto Federal, residente á 
ru.a Sacapava, 10, commercio, solteiro, com do
m ic ilio  eleitoral no d istricto municipal de S an íi 
Anna. (Qualificação requ erida .)

§ .4 3 t , Mario Estanislau do Macedo, filh o  de Francisco G e- 
raldo de Macedo e do Maria Adelina de Macedo, 

a 7 d e  m aio de 1896, era Àlagoinha, Es
tada da Bahia, residente á travessa Francisco Ra«
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mos, 5, Olaria, maritimo, solteiro, com dom icilio 
eleitoral no districto municipal de Espirito San
to . (T ransferencia .)

8.435. Francisco de Castro Queiroz, filho de José de Castro
Queiroz e de Anlonia Cezimbra de Queiroz, nas
cido a 28 de abril de 1895, em Marianna, Estado 
de Minas Geraes, residente á rua Maia Lacerda, 
57, commercio, casado, com dom icilio eleitoral no 
districto municipal de Espirito Santo. . (Transfe
rencia .)

8.436. A lceu de Lim a Pedreira, filho  de Manoel de L im a
Pedreira e de Maria Fernandes de L im a Pedreira, 
nascido a 14 de ju lho de 1905, em Petropolis, 
Estado do Rio de Janeiro, residente á rua Buar- 
que de Macedo, 56, commercio, solteiro, com do
m icilio  eleitoral no districto municipal de Santa 
Anna. (Qualificação requerida.)

8.437 Benedicto Quirino de Souza, filh o  de Quirino Anto
n io dã Costa e de Francisca Leonor de Jesus, 
nascido a 18 de janeiro de 1895, em Christina, 
Estado de São Paulo, residente á rua Carolma, 
129, funccionario publico, casado, com dom icilio 
eleitoral no districto municipal de Sant’Anna. 
(T ransferencia .)

8.4-38. V icente Paulo dos Santos, filh o  de Antonio dos San
tos e de Maria Salomé dos Santos, nascido a 7 de 
setembro de 1893. no Estado do Rio de Janeiro, 
residente á rua D . Clara. 216, operário, casado, 
com dom icilio eleitoral no districto municipal de 
Espirito Santo. (Qualificação requerida.)

8.439. F e lix  da Silva Ferreira, filho de Manoel Férerira  e
de Isabel Gouvèa da Silva Ferreira, nascido a 30 
de maio de 1911, no Estado do Rio de Janeiro, 
residente á rua D . Minervina, 17, operário, sol
teiro, com dom icilio eleitoral no districto muni
cipal de Espirito Sajito. (Qualificação reque
r id a .)

8.440. Euclydes Reis, filho de Guilherme Joaquim dos Reis
e de Etelvina Maria da Conceição Reis, nascido a 
7 de outubro de 1904. no Districto Federal, resi- 
dçpte á avenida Gomes Freire, 72, commercio, 
solteiro, com dom icilio eleitoral no districto mu
nicipal de Sant’Anna. (Qualificação requerida .)

8.441. José da Costa Corrêa, filho  de José da Costa Corrêa
e de Maria Petronilha Corrêa, nascido a 13 de 
setembro de 1901. no D istricto Federal, residente 
á rua Catumbv, 96, c. 9, commercio, solteiro, com 
dom icilio eleitoral no districto municipal de 
Sant’Anna. (Qualificação requerida.)

8.442. Evangelino Rodrigues Bravo, filho de Joaquim Ro
drigues Bravo e de Philomena Marina de Souza, 
nascido a 5 de abril de 1899, no Estado do Rio 
de Janeiro, residente á rua Souza Franco, 95, 
operário, solteiro, com dom icilio eleitoral no dis
tricto municipal de Espirito Santo. (Qualifica
ção requerida.)

8.443. Venancio R ibeiro Muniz. filh o  de José de Souza Mu-
niz e de Francisca de Souza Ribeiro, nascido a 
10 de abril de 19C3. no Districto Federal, resi
dente á rua Isolina. 63, Meyer, professor, casado, 
com dom icilio eleitoral no districto municipal de 
Sant’Anna. (Qualificação requerida.)

8.444. Marietta Perreyon, filha de Pedro Felippe Perreyon e
de Maria Julia Leonide Perreyon, nascida a 30 
de abril de 1887, no D istricto Federal, residente 
á rua Mattos Rodrigues, 36, domestica, viuva, 
com dom icilio eleitoral no districto municipal de 
Espirito Santo. (Qualificação requerida.)

8.445. Antonio da Silva Nogueira, filh o  de Custodio da Sil
va Nogueira e de Maria Gonçalves Nogueira, nas
cido a 1 de outubro de 1904, no D istricto Fe
deral, residente á rua Senador Euzebio, 545, com - 
mexxio. solteiro, com dom icilio eleitoral no dis
tricto municipal de Sant’Anna. (Qualificação re
querida .)

8.446. Agostinho Achinellis. filho de Leocadio Achinellis e
de Martinha Ramos Gomes, nascido a 6 de de
zembro de 1899. no D istricto Fecdral, residente

á rua Sant’Anna. 76, commercio, solteiro, com 
dom icilio eieitorai no districto municipal de San- 
t ’Anna. (Qualificação requerida .)

5 .447. Guilherme de Carvalho, filho  de V ictorino de Car
valho e de Maria do Carmo Paredes, nascido a- ‘25 
de junho de 1911, no D istricto Federai, residente 
á rua Vianna Drummond, 134, commercio, sol
teiro, com dom icilio eleitoral no districto muni
cipal de Sant’Anna. (Qualificação requerida.)

8.448. Luciano Carvalho, filho de Francisco Augusto Car
valho e de Maria Augusta de Jesus, nascido a l i  
de março de 1901. no D istricto Federal, residente 
á rua Mendonça, 9, operário, solteiro, com domi
c ilio  eleitoral no districto municicipal de SanCAu- 
na. (Qualificação requerida.)

8.449. Hugo Balloussier, filho  de Francisco Bailoussier e dó
Celeste Nogueira Balloussier, nasiido a 14 de 
setembro de 1912. no D istricto Federal, residente 
á rua D r. Garnier, 223, estudante, solteiro, com 
dom icilio eleitoral no districto municipal de Es
p irito  Santo. (Qualificação requerida .)

8.450. Estacilio Machado de Souza, filh o  de Nicolau Ma
chado de Souza e de Em ilia Cesario da Silva, nas
cido a 26 de fevere iro  de 1905, em Crissiunia, 
Estado de Santa Catharina, residente á rua Car
mo Netto, 96, operário, solteiro, com dom icilio 
eleitoral no districto municipal de Espirito San
to. (Qualificação requerida .)

8.451. Francisco Palm ieri. filho de Domingos Palm ierI e dó
Adelina Falbi, nascido a 2 de abril de 1892, nò 
D istricto Federal, residente d rua Carmo Netto. 
23, commercio, casado, com dom icilio eleitoral no 
districto municipal de Sant’Anna. (Qualificação 
requerida .)

8 452. Lu iz de Queiroz Menezes, filho de Aprig io  Arfhur 
Cinzino de Menezes e de Maria do Patrocínio Oso- 
r io  de Menezes, nascido a 15 de fevere iro  de 1879. 
em São Salvador. Estado da Bahia, residente é 
rua Senador Euzebio. 42, comercio, casado, com 
dom icilio eleitoral no districto municipal do 
Sant’Anna. (Qualificação requerida.)

8.453. Zeferino Cabral, filho de Francisco dc Paula Cabral
e de Delphina de Alcantara Cabral, nascido a 2 » 
de junho de 1902. no D istricto Federal, residente 
i  rua Matheus Silva. 166, commercio, solteiro, com 
dom icilio eleitoral no districto municipal de E ’-* 
p ir iío  Santo. (Qualificação requerida.)

8.454. Ascindino Pereira da Trindade, filho  de Antonio Pó '
reira da Trindade e de Gracinda da Luz Trin
dade. nascido a 24 de junho de 1908, no Districí® 
Federal, residente á rua Ila p im ’ . 32-4, estudante 
de medicina, solteiro, com dom icilio eleitoral a® 
distrieto municipal de Sant'Anna. (Qualificaçã® 
requerida.)

8.435. Ayres Rodrigues Osorio, filho  dc Antonio Rodrignj# 
Osoriò e de Antonia Maria Botelho, nascido a 
de dezembro de 1911. no D istricto Federai, resi
dente á rua Aristides Lobo. 152. operário, solteir*  
eom dom icilio eleitoral no districto municipal 
Espirito Santo. (Qualificação requerida.)

8.450. Franklin Pacifiro  Cnndido Dias, filho  de André 
dido Dias e de Em ilia Maria Candida Dias, 
cido a 20 de setembro de 1873, no Districto I‘ e 
deral, residente á rua Padre Januario, 37, 
mercio, viuvo, com dom icilio eleitoral no dist" 
cto municipal de Espirito Santo. (Q u a lifica  
requerida.)

8.457. João dc O liveira Pavão, filho de José Oliveira
vão e de Maria José de O liveira, nascido a i 8^ ., 
abril de 1866, no Estado de Minas Geraes,
Jente á rua D. Julia. 74. empregado Pub l„p  
viuvo, com dom icilio e leiloral no districto 
cipal dc Espirito Santo. (Qualificação re(* 
rida.)

8.458. Manoel Salema, filho de Florinda Maria da l
ceição. nascido a 12 de ju lho de 1909, em L . 
pos. Estado do Rio de Janeiro, residente a
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Senador Euzebio. 196. alfaiate, solteiro, com do
m icilio  eleitoral no districto municipal de Santo 
Anna. (T ransferencia .)

8.459. Oswaldo Garcia de O liveira, filh o  de Brasilina Ma
ria de O liveira, naseido a 12 de maio de 1911, em 
Araruama, Estado do Rio de Janeiro, residente á 
rua Senador Pompeu, 122, operário, solteiro, com 
dom icilio eleitoral no districto municipal da 
Sant’Anna. (Qualificação requerida .)

8.460. Lu iz Horneff, filho de Moysés Horneff e de Ilka Hor-
neff, nascido a 15 de maio de 1894, na Rumania, 
residente á rua Moraes e Silva, 79, negociante, 
casado, com dom icilio eleitoral no districto mu
nicipal de SanFAnna. (Qualificação requerida .)

£.461. Pedro Noronha Rocha, filho  de José Augusto F er
reira  de Noronha e de Brasilina Rocha, nascido 
a 17 de abril de 1905. em Bebedouro, Estado de 
São Paulo, residente á rua 24 de Maio. 85, com
mercio, solteiro, com dom icilio eleitoral no dis
tricto municipal d Espirito Santo. (Qualificação 
requerida .)

8.462. P lin io Gonçalves da Cunha, filho de Augusto Gon
çalves Cunha e de Anabella Ferreira Cunha, nas
cido a 14 de maio de 1900, em Cataguazes, Es
tado de Minas Geraes, residente á rua General Pe
dra, 259, commercio, solteiro, com dom icilio elei
toral no districto municipal de Sant’Anna. (Qua
lificação requerida .)

8.463. José Jacintho de Freitas, filh o  de José Jacintho de
Freitas e de Francisea Maria Rosa. nascido a 28 
de maio de 1874, no D istricto Federal, residente 
á rua da Gambôa. 33, eiectiicista, casado, com 
dom icilio eleitoral no districto municipal de Gam
boa. (Qualificaãço requerida.)

8.464. José Mello, filho  de Manoel Pereira  Mello e de Em i
lia  Mello, nascido a 14 de março de 1906, em N i
ctheroy, Estado do Rio de Janeiro, residente A 
rua Aristides Lobo. 95. motorista, casado, com do- 
jn icilio eleitoral no districto municipal de Espi
r ito  Santo. (Qualificação requerida.)

8.405. A lvaro de O liveira Castro, filh o  de Brigido de O li
ve ira  Castro e de Em ilia  Maria da Conceição, nas
cido a 2 de setembro de 1890, no Districto F e 
deral, residente A rua Escobar, 50, operário, sol
teiro, com dom icilio eleitoral no districto muni
cipal de Sant’Anna. (Qualificação e x -o fic io  B. t i  
76 n. 47.206.)

1.466. Nilo Maximo de Almeida, filh o  de Antonio Maximo
de Almeida e de Maria Alexandrina Braga de 
Almeida, nascido a to de setembro de 1895, no 
D istricto Federal, residen* á rua Machado Coe
lho, 95, commerciante. casado, com dom icilio elei
toral no districto municipal de Sant’Anna. (Qua
lificação requerida.)

8.467. Humberto Gatteschi. filh o  de Arthur Gaíteschi e d<5
Marietta Gatteschi. nascido a 10 de junho de 
1899, em Olinda, Estado de Pernambuco, resi
dente A rua Tejxeira  Junior, 130, commercio, ca
sado, com dom icilio eleitoral no districto muni
cipal de Espirito Santo. (Qualificação reque
r id a .)

8 468. Avelino Rodrigues dos Santos, filh o  de Manoel An
tonio dos Santos e de Quiteria Maria dos Reis, 
nascido a 10 de outubro de 1907, em Marajó, Es
tado do ParA, residente A rua Senador Pompeu, 
216, graphico, casado, com dom icilio eleitoral i o  
districto municipal de Gambôa. (Qualificação
requerida. )

8.469. Ilulda Olga de Souza Monteiro, filha  de Canconio 
Cario e de Hofer Rosina. nascida a 15 de m aiço 
de 1886, na Italia, resjdente A avenida Paulo de 
Frontin, 395, sob., domestica, casada, com domi
c ilio  eleitoral no districlo municipal de Rio Com
prido. (Qualificaão requerida.)

Nos termos do art. 5°. 5 12. do Decreto 24.129, de 16 de
ih r il  lio corren te anno, os tilulos serão entregues, na form a
estabelecida no art. 46 do Regimento Geral dos Juizos, Se

cretarias e Cartorios Eleitoraes. aos proprios eleitores o-i 3 
quem restitu ir 0 recibo de que trata o art. 15 § 4°, com a 
assignatura do eleitor, no verso. Rio de Janeiro. 16 de ju lho 
de 1934. —  Eu, Ivane Evaristo de Oliveira, peio escrivão, 

•subscrevo e assigno. —  Ivane Evaristo de O liveira.

Q DARTA ZONA E LE ITO RAL

De ordem do D r. Juiz E leitoral da Quarta Zona, da 2a 
Circumscripção do D istricto Federal, faço publico, para co
nhecimento dos interessados, que foram  mandados expe
d ir pelo D r. Juiz os titulos eleitoraes dos seguintes cidadãos:

8.470. Armando de Almeida, filho  de Francisco Augusto de
Almeida e de Am elia Gonçalves, nascido a 4 de 
dezembro de 1908, no D istricto Federal, residen
te A rua Sant’Anna, 49, commercio, solteiro com 
dom icilio eleitoral no districto municipal de 
Sant’Anna. (Qualificação requerida.)

8.471. Anthcnor Faconi, filho  de Taconi Lu igé e de Ange
lina Meloni, nascido a 18 de maio de 1911. era 
Poços de Caldas, Estado de Minas Geraes, resi
dente A rua São Carlos, s|n, operário, solteiro, 
com dom icilio eleitoral no districto municipal de 
Espirito Santo. (Qualificação requerida.)

8.472. Ernesto Cassano, filh o  de Paschoal Cassano e de
Henriqueta Maria Conceição, nascido a 5 de ju 
lho de 1907, no D istricto Federal residente á rua 
Monte Alverne, 4, fundos, sapateiro, casado, com 
dom icilio eleitoral no districto -municipal He 
Sant’Anna. (Qualificação requerida.)

8.473. Lucindo José Gonçalves, filho de Manoel José Gon
çalves e de Bellarm ina José Gonçalves, nascido a 
7 de dezembro de 1908, em Valença, Estado do 
Rio de Janeiro, residente á rua Laurindo Rabel
lo, 11, Rio Comprido commercio, casado, com 
dom icilio eleitoral no districto m unicip »' 'to 
Sant’Anna. (Qualificação requerida.)

8.474. Derm eval Lemos dc Oliveira, filho de Dyonisia Ma
ria Duarte, nascido a 1 de dezembro de 1898, no 
Estado do Rio de Janeiro, residente A rua Coli
na s|n, operário, solteiro, com dom icilio eleito
ral no districto municipal de Espirito Santo. 
(Qualificação requerida.)

8.475. Nictherolino de Castro Lameira, filho  de José L a -
m eira Guimarães Junior e de Josepha de Cas
tro R ibeiro Guimarães, nascido a 26 de outubro 
le 1907, em Nictheroy, Estado do Rio de Janei- 
0, residente A rua Orestes 15, funccionario pu- 

jlico, solteiro, com dom icilio eleitoral no districto 
municipal de Sant’Anna. (Qualificação r e o »e -  
r id a .)

8.476. E lydio Thiago, filh o  de Manoel Joaquim Thiago e
de Ludovina Rosa Thiago, nascido a 26 de agos
to de 1911, no D istricto Federal, residente á rua 
do Cattete, 206, commercio, casado, com domi
cilio  eleitoral no districto municipal d<* Rio 
Comprido. (Qualificação requerida.)

8.477. Augusto Teixeira  Mendes, filh o  de José Te ixe ira
Mendes e de Maragarida Rosa Mendes, nascido a 
15 de fevere iro  de 1907, no D istricto Federal, re
sidente á Travessa Santos Rodrigues, 16, commer
cio, casiftlo, com dom icilio eleitoral no d istriclo 
municipal de Espirito Santo. (Qualificação re
querida .)

8.478. Antonio Francisco Martins, filho  de Antonio Fran
cisco Soares da Silva e de Arm inda Soares da Sil
va, nascido a 24 de março de 1905, no Estado do 
Rio de Janeiro, residente A rua Santo Antonio. 58, 
empregado publico, solteiro, com dom icilio e le i
toral no districto municipal de Sant’Anna. (Qua
lificação requerida.)

8.479. Antonio Rezende V iveiros, filho de João do Rego V i
veiros e de Josepha de Rezende Viveiros, nascido 
a 7 de setembro de 1897, no D istricto Federal, 
residente A Avenida Salvador de SA, 62, operário, 
solteiro, com dom icilio eleitoral no districlo mu
nicipal de Sant’Anna. (Qualificação requerida.).
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8.480. Frederico Gomes da Silva, filh o  de Bento Gomes da
Silva, e de Fortunata Maria do Espirito  Santo, 
nascido a 16 de junho de 1875, no D istricto Fe
deral, residente á rua Morro do Inglez, s|n., la
vrador casado com dom icilio eleitoral no d istri
cto municipal cie Espirito Santo. (Qualificação re
querida .)

8.481. João Lu iz dos Santos, filh o  de Manoel Lu iz  dos San
tos e de Maria Pereira  dos Santos, nascido a 31 
de agosto de 1900, no D istricto Federal, residen
te á rua Laurindo Rabello, 157, commercio, sol
teiro, com dom icilio eleitoral no districto mu
nicipal de Espirito Santo. (Qualificação reque
rida . )

8.482. Antonio Dutra da Silva, filh o  de João da S ilve ira
Dutra e de Josephina Corrêa Dutra, nascido a 25 
de setembro de 1910, no D istricto Federal, resi
dente á rua Visconde Itauna, 271, commercio, ca
sado, com dom icilio eleitoral no districto muni
cipal de Espirito  Santo. (Qualificação requerida.)!

8.483. José Crichigno, filh o  de Domingos Crichigno e de
Lu iza  Camardella, nascido a 28 de abril de 1908, 
no D istricto Federal, residente á rua L ic in io  
Cardoso, 251, commercio, casado, com dom icilio 
eleitoral no districto municipal de SanPAnna. 
(Qualificação requerida .)

8.484. José Geraldo Pizzo, filh o  de Prospero P izzo e da
Ninna Geraldo Pizzo, nascido a 30 de dezembro 
de 1889, em Porto Alegre, Estado do Rio Gran
de do Sul, residente á Avenida Atlantica, 272, 
commercio, casado, com dom icilio eleitoral no 
districto municipal de Esp irito  Santo. (Quali
ficação requerida .)

8.485. Raphael A lberto Costa, filh o  de Rosalina Maria dos
Santos, nascido a 22 de fevere iro  de 1894, no 
D istricto Federal, residente á rua Senado, 311, 
funccionario publico, casado, com dom icilio e le i
toral, no districto municipal de Rio Comprido, 
(Qualificação requerida. )

8.486. Humberto - Francisco Cetraro, filh o  de Paschoal Ce-
traro e de Anna Rosa Camardella, nascido a 7 de 
fevere iro  de 1913, em Manáos, Estado do Amazo
nas, residente á rua General Caldwell, 206, o í f i-  
c ia l de ourives, solteiro, com dom icilio eleitoral 
no districto municipal de Esnirito Santo. (Qua
lificação requ erida .)

8.487. Roberto Te ixe ira  Mendes, filh o  de José Te ixe ira
Mendes e de Margarida Rosa Teixeira , nascido a 
7 de junho de 1905, no D istricto Federal, resi
dente á Avenida Francisco Bicalho, 373, commer
cio, casado, com dom icilio eleitoral no districto 
municipal de Espirito  Santo. (Qualificação re
querida . )

8.4S8. Cssemiro L e ite  Ribeiro, filho de Custodio Bcrnardi- 
no Le ite  e de Julia M oreira Leite, nascido a 24 
de maio de 1896, em Nova Iguassu’ Estado do Rio 
de Janeiro, residente á Estrada Nazaretb, 2, 
commercio, solteiro, com dom icilio eleitoral no 
districto municipal de Espirito  Santo. (Trans
feren c ia .)

8.489. Auguslo Francisco Cypriano, filh o  de Maria Fran-
cisca dos Anjos, nascido a 23 de dezembro de 
1869, em Nova Iguassu’, Estado do Rio de Janei
ro. residente á rua America, 79-A, m ilitar, ca
sado, com dom iciilio  eleitoral no districto muni
cipal dc Gamba. (Qualificação requerida .)

8.490. João Ribeiro, filh o  de Antonio Rodrigues R ibeiro c
de Olympia Novaes Rodrigues, nascido a 3 de fe 
vere iro  de 1899, no D istricto Federal, residente á 
rua da Lapa, 38, commercio, solteiro, com domi
c ilio  eleitoral no districto municipal de Sant’An
na. (Qualificação requ erida .)

8.491. ífocelino José, filho  de V icentina da Conceição, nas
cido a 22 de janeiro  de 1910, no D istricto Fede
ral, residente á rua Visconde Itauna, 69, com
mercio, solteiro com dom icilio eleitoral no dis

tricto municipal de Sant’Anna. 
querida .)

^(Qualificação ré -

8.492. Á lvaro Bento Gomes, filh o  de Lourenço Bento Gomes
e de Am elia da Conceição Gomes, nascido a 27: 
de abril de 1906, em S . Salvador, Estado da BaSr 
hia, residente á Travessa das Partilhas, 22, ope
rário, solteiro, com dom icilio eelitoral no d istri
cto municipal de Sant’Anna. (Qualificação re 
querida .) 1

5 .493. Eupino Lopes de Aguiar, filh o  de Manoel Galdlnò dei
Agu iar e de Maria Lopes de Aguiar, nascido a 13 
de abril de 1902, em Cataguazes, Estado de Minas 
Geraes, residente á rua Francisco Eugênio, 235, 
motorista, casado, com dom icilio eleitoral no dis
tricto municipal de Esp irito  Santo. (Q ualifica- 
çoã requ erida .) J

8.494. Joaquim Pedro de Araújo, filh o  de Pedro Candidd
de Araú jo c de Maria Francisea da Conceição, 
nascido a 10 de agosto de 1905, em Canhotinho, 
Estado de Pernambuco, residente á rua Am erica, 
255, operário, casado, com dom icilio eleitoral no 
d istricto municipal de Gambôa. (Qualificação 
requerida. )  l

8 .493. Moacyr de Queiroz, filh o  de Agenor Va lle  de Quei
roz e de Iracema Moulinho de Queiroz, nascido a' 
4 de fevere iro  de 1911, no D istricto Federal, re
sidente á rua General Canabarro, 375, commer
cio, solteiro, com dom icilio eleitoral no districto 
municipal de Espirito  Santo. Qualificação reque
r id a .)

8.498. Pedro Evaristo dos Santos, filh o  de José Evaristo
dos Santos e de Anna Machado dos Santos, nasci
do a 5 de maio de 1897. no D istricto Federal, re 
sidente á rua Estrella, 67. o ffic ia l de ourives, ca
sado. com dom icilio eleitoral no districto muni
cipal de Esp irito  Santo. Qualificação requeri
d a .) f

8,497. Lu iz Martins Pires, filh o  de Joaquim Pires é de' 
Albina Rosa Martins, nascido a 13 de abril de 
1875, em Portugal, residente á rua General A r -  
gollo, 175, proprietário, desquitado. com dom ici
lio  eleitoral no districto municipal de Espirito  
Santo. (Qualificação requ erida .) "  '  |

5.495. José de Sá Ferreira, filh o  de Jeronymo de Sá F e r 
re ira  e de Maria Candida da Silva, nascido a 5 de 
abril de 1904. no D istricto Federal, residente á 
ma Senador Pompeu, 122. operário, casado, com 
dom icilio eleitoral no districto municipal de Es
p irito  Santo. Qualificação requerida .)

8.499. Arsenio Pereira  dos Santos, filh o  de Justina Rosá
de de O liveira, nascido a 9 do setembro de 1879, 
no D istricto Federal, residente á rua F re i Cane— 
;a, 31S, maritimo, casado, com dom icilio eleito
ral no districlo municipal de Esp irito  Santo. 
Qualificação requerida .) <

8.500. Hugo de O liveira  da Silva, filh o  de João de O live i-
ve ira  e de Arm inda de O liveira da Silva, nascido 
a 29 de abril de 1912, no districto Federal, re 
sidente á rua Matheus da Silva, 166, operário, ca
sado, com dom icilio eleitoral no districto 
muncipal de Espirito  Santo. (Qualificação re 
querida .)

8.501. José Martinho, filh o  de Antonia Maria Botelho, nas
cido a 22 de novembro de 1907, no D istricto F e 
deral, residente á rua Laurindo Rabello, 2, ope
rário, casado, com dom icilio eleitoral no districto 
municipal de Espirito Santo. Qualificação re
qu erida .) i

8.502. Helena Ferreira , filha  de Florindo José Ferre ira  é
de Clementina Antonio de Barcellos, nascida a 26 
de ju lho de 1904, em Quissaman, Estado do R io 
de Janeiro, residente á rua Jocelina Fernandes, 
65, c . 8, domestica, viuva, com dom icilio e le ito
ral, no districto municipal de Esp irito  Santo. 
(Qualificação requerida .)

8.503. Manoel Roque Fernandes, filh o  de Manoel Joaquina
Fernandes e de V içtoria  Roque Fernandes, nasci
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do a 12 de janeiro de 1907, no D istricto Federal, 
residente á rua A lves de Britto, 21, commercio, 
solteiro, com dom icilio eleitoral no districto mu
nicipal de Espirito Santo. (Qualificação requeri
d a .)

8.505. V ictor dc Moura, fiih o  de José Bento Soares de
de Moura, e de Carolina de Moura, nascido a 29 
de dezembro de 1893, no D istricto Federal, resi
dente á rua S. José, 63, commercio, casado, eom 
dom icilio eleitoral no districto municipal de 
SanCAnna. (Qualificação requerida .)

8.505. M ario Pereira de O liveira Guimarães, filh o  de Na*
poleão Pereira  de O liveira  Guimarães e de Ade
laide da Cruz Silva, nascido a 20 de março de 
1910, no D istricto Federal, residente á rua Araú
jo  Lim a, 14, commercio, solteiro, com dom icilio 
e leitoral no districto municipal de SanCAnna. 
(Qualificação requerida .)

8.506. José Moura Barros filh o  de João Baptista de Moura
e de Em ilia  Maria de Mello, nascido a 29 de ja 
neiro de 1904, em Maceió, Estado de Alagoas, re
sidente á rua Barão da Gambôa, 61, artista, sol
teiro, com dom icilio eleitoral no districto munici
pal de Espirito Santo. (T ransferencia .)

8.507. João Julião, filh o  de Antonio Julião e de Isabel Ju-
lião, nascido a 3 de outubro de 1909, no D istricto 
Federal, residente á rua Maracugy, 86, c. 3, fe r 
roviário, solteiro, com dom icilio eleitoral no 
districto municipal de SanCAnna. (T ransfe
ren cia .)

8.508. A lfredo Pinto Valente, filh o  de Manoel P into Va
lente e de Margarida de Jesus, nascido a 8 de ju 
nho de 1910, no D istricto Federal, residente á rua 
Estacio de Sá, 53, commercio, solteiro, com domi
c ilio  e leiloral no districto municipal de SanCAn
na. (Qualificação requerida .)

8.509. W a ld y r  Antunes de Pinho, filh o  de Sebastião F er
reira  de Pinho e de Deolinda Antunes de Pinho, 
nascido a 25 de dezembro de 1911, no D istricto 
Federal, residente á rua Conde de Bomfim , 1.230, 
funccionario municipal, solteiro, com dom icilio 
eleitoral no districto municipal de Espirito  San
to . (Qualificação requerida .)

8.510. Scylla Bandeira Ncry, filh o  de Mareio Filophiano
Nery e de Sarah Bandeira Xery, nascido a 2 de 
agosto de 1905, em Mandos, Estado do Amazonas, 
residente á Avenida Paris, Bomsuccesso, funccio
nario municipal, casado, com dom icilio eleitoral 
no districto municipal de SanCAnna. (Q ualifica
ção requerida.)

8.511. Lu iz Garcia, filh o  de Hygino Garcia e de Dolores
Garcia, nascido a 10 de junho, de 1888, em S . João 
Muqui, Estado do Espirito Santo residente á rua 
Buenos Aires, 268, negociante, solteiro, com domi
cilio  eleitoral no districto municipal de SanCAn
na. ( T ranseferencia.)

8.515. Israel Rangel, filh o  de Caetano José Rangel e de 
Carolina Rangel, nascido a 11 de janeiro de 1910, 
em Paraliyba do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
residente á rua 24 de Maio, 35, funccionario pu
blico solteiro, com dom icilio eleitoral no d istri
cto municipal de SanCAnna. (T ransferencia .)

8.513.

8.514,

8.515.

Lourenço II enriques Gomes, filh o  de Antonio B ere i- 
ra Gomes e de Bernardina Henrique da Concei
ção nascido a 27 de abril de 1909, em Belém, Es
tado do Pará, residente á rua São Christovão, 216, 
mecânico, solteiro, com dom icilio eleitoral no 
districto municipal de Espirito Santo. (Q ualifi
cação requerida.)

Armando José da Motla filho de Antenor José da 
\inftn c de Bellarm inda Rosa da Motta, nascido a 
Ò de iulho de 1912, no D istricto Federal, resi
dente á rua Orestcs. 15, funccionario da justiça 
enlfeiro com dom icilio eleitoral no districto mu
n i c i p a l  dc SanCAnna. (Qualificação requerida .)

Alfredo Lourenço, filho de Francisco Lourenço e de 
L iberato Paula, nascido a 2 de maio de 1878, em

Portugal, residente á rua Argentina, 72, proprie
tário, casado, com dom icilio eleitoral no districto 
municipal de Esp irito  Santo. (Qualificação re
querida.)

8.516. Israel da Silva Guido, filh o  de Domingos Guido 0
de Marianna da S ilva Guido, nascido a 6 de fe 
vereiro de 1895, em Guaratinguetá, Estado do 
São Paulo, residente á rua General Pedra, 375, 
operário, solteiro, com dom icilio eleitoral no dis
tricto municipal de Espirito  Santo. (Q ualifica
ção requerida .)

8.517. Benedicto Fernandes dos Santos, filh o  de Arthur
Fernandes dos Santos, nascido a 12 de janeiro do 
1907, em Camorim, Estado do Rio Janeiro, resi- 
iente á rua São Carlos, s|n, operário, solteiro, 
com dom icilio eleitoral no districto municipal de 
Espirito Santo. (Qualificação requerida .)

8.518. Lu iz da S ilva Beltrão, filh o  de Ildefonso Lu iz da
Silva Beltrão e de Dalila da Silva Beltrão, nasci
do a 8 de outubro de 1909, no D istricto Federal, 
residente á rua Uruguayana, 131, commercio, sol
teiro, com dom icilio eleitoral no districto muni
cipal do Espirito  Santo. (Qualificação reque
r id a .)

8.519. João Braz da Cunha, filh o  de José Bispo da Cunha
e de Lu iza Maria do Espirito Santo, nascido a 3 
de fevere iro  de 1890, em Cabo de Santo Agosti
nho, Estado de Pernambuco, residente á rua do 
Engenho Novo, 56, m ilitar, casado, com dom icilio  
ile itora l no districto municipal de SanCAnna. 
(Qualificação requerida .)

8.520. Mario Ccrqueira Esmcriz, filh o  de Cisypho Cer-
queira Esmeriz e de Augusta Cerqueira Esmeriz, 
nascido a 25 de março de 1907, no D istricto F e 
deral, residente á rua General Caldwell, 182, con- 
l„dor, solteiro, com dom icilio eleitoral no d istri
cto municipal de Espirito  Santo. (Qualificação 
requerida. )

8.521. Dem ervardo Rosa, filh o  de Eduardo Francised
Rosa e de Judith Nascimento Rosa, nascido a 30 
de abril de 1913, em Florianopolis, Estado de San
ta Catharina, residente á rua Theophilo Ottoni, 
194, commercio, solteiro, com dom icilio eleitoral 
no districto municipal de SanCAnna. (Q ualifi
cação requerida .)

8 . 522. Agenor da S ilva Jesus, filh o  de Agenor da Silva
Jesus e de F lora Ursula Teixeira , nascido a 23 da 
maio de 1912, em Vassouras, Estado do R io de 
Janeiro, residente & rua José Domingues, 113, 
commercio, casado, com dom icilio eleitoral no 
districto municipal de Espirito Santo. (Q ualifi
cação requerida .)

3.523. Pliiladelpho A lv im  de O liveira, filho de José do
O liveira Mello e de Am erica A lv im  de O liveira  
nascido a 29 de setembro de 1899, em Feira  do 
SanCAnna, Estado da Bahia, residente á rua Se
nador Pompeu, 246, commercio, solteiro, com do
m icilio  eleitoral no districto municipal de Gam
bôa. (Qualificação requerida .)

3.524. V icente C iryllo V ile lla , filho  de C irylo da Cruz V i-
lella e de Maria Joaquina V ile lla , nascido a 6 do 
outubro de 1894, em S. Bento. Estado de Per
nambuco, residente á rua America, 255, funccio
nario publico, solteiro, com dom icilio eleitoral 
no districto municipal de Gambôa. (Qualificação 
requerida .)

8.525. Mario Milardi, filh o  de Miguel M ilardi c de Fernan
da de Cruz Milardi, nascido a 26 de maio do 
1906, em Vargem  Grande, Estado de S. Paulo, 
residente á rua Pereira  de F igueiredo, 252, func
cionario municipal, casado, com dom icilio eleito
ral no districto municipal de Sant’Anna. (Trans
feren c ia .)

8.526. H ipolito  Amaro, filh o  de Florentina Maria da Con
ceição, nascido a 19 de fevere iro  de 1903, em 
Arrosal do Pirahy, Estado do Rio de Janeiro, re
sidente á rua Santiago, 125, c . 4, Penha, opera-
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rio , casado, com dom icilio eleitoral no districto 
municipal de Sant’Anna. (Qualificação reque
r id a .)

8.527. A lvaro Fernandes Pereira, filh o  de José Lu iz Pere i-
re ira  e de Philomena Fernandes Pereira, nascido 
a 11 de novembro de 1894, no D istricto Federal, 
residente á rua Crurzer, 64, commercio, solteiro, 
com dom icilio eleitoral no districto municipal de 
Espirito Santo. (Qualificação requerida.)

8.528. Mario José M ilitão filho de Domingos José M ilitão
e de Augusta Alcebiades de Mendonça nascido a 
18 de setembro de 1904, no D istricto Federal, re
sidente ã rua General Pedra, 8, commercio, sol
teiro, com dom icilio eleitoral no districto muni
cipal de Sant’Anna. (Qualificação requerida.)

8.529. Oscar Antonio do Rego, filho de Oscar Antonio do
Rego e de Elisa Rodrigues do Rego, nascido a 26 
de abril de 1905, no D istricto Federal, residente á 
rua Visconde de Itauna, 111, c. 1, commercio, sol
teiro, com dom icilio eleitoral no districto munici
pal de Sant’Anna. ( Qualificação requerida.)

8.530. Hypolito Antonio de Oliveira, filh o  de Manoel A l-
’ fredo de O liveira e de Josepha Rodrigues de Oli

veira, nascido a 13 de agosto de 1904, em Recife, 
Estado de Pernambuco, residente á Avenida Sub
urbana, 566, artista, solteiro, com dom icilio e le i
toral no districto municipal de Sant’Anna. (Qua
lificação requerida.)

8.531. Romeu Silva Santos, filho  de Manoel Lu iz dos San
tos e de Maria da Conceição Silva Santos, nascido 
a 29 dc dezembro de 1907, em Jaraguá, Estado de 
Alagôas, residente á rua General Pedra, 115. 
commercio, solteiro, com dom icilio eleitoral no 
districto municipal de Espirito Santo. (Q ualifi
cação requerida.)

8.532. Pedro Bruno, filho de Domingos Bruno e de Ber-
narda P ro fir ia  de Lim a Bruno, nascido a 12 de 
setembro de 1882, em Bananal, Estado de S. Pau
lo, residente á rua General Pedra 115, alfaiate, 
casado, com dom icilio eleitoral no districto mu
nicipal de Espirito Santo. (Qualificação reque
rida) .

8.533. Jorge Mauricio Ruffier. filho de Fe lix  Mauricio
R u ffie r e de Maria Em ilia Malheiros, nascido a 19 
de janeiro do 1912, no D istricto Federal, residen
te á ru.T do Proposito, 60, commercio, solteiro, 
com dom icilio eleitoral no districto municipal de 
SanfAnna. (Qualificação requerida.)

8.534. O limpio Lopes da Costa, filh o  de Antonio Lopes da
Costa e de Maria Esmenia da Costa, nascido a 10 
de agosto de 1899, no D istricto Federal, residen
te á rua Miguel de Frias, 27, casado, commercio. 
com dom icilio eleitoral no districto municpal de 
SanfAnna. (Qualificação requerida.)

8.533. Tago de Castro, fillio  de A lfredo Ernani de A . Cas
tro. e de Belm ira de Castro, nascido a 10 de fe 
vere iro  de 1906, no D istricto Federal, residente 
á rua Antunes Garcia, 11-A, commercio, casado, 
com dom icilio eleitoral no districto municipal dc 
SanfAnna. (Transferencia .)

8.536. Manoel A lves Branco, filho  dc Rosaiina A lves Bran
co, nascido a 8 de abril de 1874. em Portugal, re
sidente á rua General Camara. 260, proprietário, 
casado, com dom icilio eleitoral no districto mu
nicipal de Espirito Santo. (Qualificação reque
r id a .)

8.537. Yaldem ar Fernandes da Costa Braga, filho de João 
*■ da Costra Braga e de E lvira  Fernandes Braga

nascido a 30 de novembro de 1903, no Districto 
Federal, residente á rua do Bispo, 16. commer
cio, soiteiro, com dom icilio eleitoral no districto 
municipal de Espirito Santo. (Qualificação re
querida.)

.538. Adolpho Gaidino Barbosa, filho de Raymundo Gai
dino Barbosa e de Maria A lice Barbosa, nascido a 
12 de junho de 1901, no Estado de Santa Cathari- 
na, residente ã rua Taubaté, 17, commercio, sol

teiro, com dom icilio eleitoral no districto muni
cipal de Gambòa. (Qualificação requerida.)

8.539. Humberto Antonio Antunes, filho de Antonio Ber
nardino Antunes e de Julia do E sririto  Santo An
tunes, nascido a 7 de janeiro de 1898, em Nicthfre 
roy, Estado do Rio de Janeiro, residente â rua 
Parentes, 126, casado, commercio, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Espirito San
to. (Qualificação requerida.)

8.540. Astrogildo A lves de Avellar, fiilio  de Francisco de
Avellar e de Odette A lves de Avellar. nascido a 
22 de setembro de 1890, em Petropolis, Estado 
do Rio de Janeiro, residente ã rua dos Coqueiros, 
46, operário, casado, com dom icilio eleitoral no
districto municipal de SanfAnna. (Qualificação 
requerida .)

8.541. José Rodrigues da Costa filho de Antonio Francis
co da Costa e de Barbara Rodrigues de O liveira 
Costa, nascido a 1 de novembro de 1892, cm Pou
so Alegre, Estado de Minas Geraes, residente á 
rua Visconde de Maranguape, 9, commercio, sol- 
íeiro, com dom icilio eleitoral no districto muni
cipal de Espirito Santo. (Qualificação requeri
d a .)

8.542. Marcolino Ribeiro, filho  de Maximiano Ribeiro e de
Doreelina Ribeiro, nascido a 25 de fevere iro  de 
1907, em Congonha de Campos, Estado de Minas 
Geraes, residente á rua F re i Caneca. 320. pedrei
ro. solteiro, com dom icilio eleitoral no districto 
municipal dc SanfAnna. (T ransferencia .)

8.543. Raul Franzeres, filho  de João Lu iz Moreira Fran-
zeres e de Em ilia  Macedo Portugal Franzeres. 
nascido a 8 de janeiro de 1900. no D istricto Fe
deral, residente ã rua Itapfru ’, 223. dentista, ca
sado. com domicilio eleitoral no districto munici
pal dc SanfAnna. (Qualificação requerida.)

8.544. W aldem ar Francisco das Chagas, filho de José Fran
cisco das Chagas e de F.rmentina Maria das Cha
gas. nascido a 29 de setembro de 1897. no Dis
tricto Federal, residente á rua Humavtá, 233, 
operário, casado, com dom icilio eleitoral no dis
tric lo  municipal de SanfAnna. (Qualificação re
querida.)

8.545. Bernardino Pereira da Silva, filho de Agostinho Pe
reira de Souza e Silva e de Emilia Barbosa da 
Silva, nascido a 11 de agosto de 1885, F.stado de 
Minas Geraes. residente á rua Mem de Sá. 274. 
commercio, casado, com dom icilio eleitoral no 
districto municipal de Espirito Santo. (Q ualifi
cação requerida.)

8.546. Franerdir.o Domingos Maciel, filho de Alfredo Do
mingos Maciel e de Phelomena Domingos Maciel, 
nascido a 25 de outubro de Í890. em Vassouras. 
Estado do Rio de Janeiro, residente á Avenida 
Canal, 44-B. lavrador, casado, Com dom icilio e lei
toral no districlo municipal de SanfAnna. (Qua
lificação requerida.)

8.547. Aldemar Pereira da Silva, filho de Antonio Pere ira
da Silva e de Anna Pereira da Silva, nascido a 
10 de março de 1910. no D istricto Federal, resi
dente á rua Ferreira  de Araújo. 124-A. operá
rio, casado, com dom icilio eleitoral 110 d is tr ic lo  
municipal de SanfAnna. (Qualificação reque
r id a .)

8.5 58. Antenor 14eodafo Graciosa, filho de Branca Maria da 
Conceição, nascido a 16 de março de 1901. no Es
tado do Rio de Janeiro, residente ã rua Senador 
Euzebio, 210, commercio, solteiro, com dom icilio 
cleitoval no districto municipal de SanfAnna* 
(Qualificação requerida.)

8.549. Ramiro da Silva Araújo, filho de Gaspar Pereira do 
Araú jo e dc Elisa da Silva Araújo, nascido a 1* 
de setembro de 1897. no D istricto Federal, resi
dente á rua D ivisorio, 27 4. operário, casado, coro 
dom icilio eleitoral 110 districto municipal ne 
SanfAnna. (Qualificação requerida.)
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8.550. Ataiii»a de Barros, fillio  de Antonio A lbino_de Bar- 
* ros e de Maria Claudina Pimentel, uascído a 23

de setembro de 1905, no Estado de Minas Geraes, 
residente á rua Eugênio Jardim, 26, engenheiro, > 
solteiro, com dom icilio eleitoral no dislricto mu
nicipal de Espirito Santo. (Qualificação jc q u e -  
r id a .)

8.551. José Gentil da Silva, fillio  de Francisco Ferre ira  e
Silva e de Cecilia Olinda e Silva, nascido a 12 d9 
-janeiro de 1901. em Sobral, Estado do Ceará, re
sidente á rua General Polidoro, 81 funccionario 
publico, solteiro, com dom icilio eleitoral 110 dis
tricto municipal de Espirito Santo. (Qualificação 
requerida. )

8.552. Cirero Duarte Silva, filho de Manoel Duarte e de
Maria Clemente da Silva, nascido a 11 de feve
re iro  de 1903, no Estado de Parahyba do Norte, 
residente á Ladeira dos Tabajaras, 379, com
mercio, casado, com dom icilio eleitoral no d istri
clo municipal de SantAnna. (Qualificação re
querida. )

8.553. Tercio  Paulino da Silva, filbo  de Henrique Pereira
da Silva e de Maria Correia de Mello, nascido a 
22 de agosto de 1911, 110 Estado de Pernambuco, 
residente ã rua Ricardo Machado, 52, c. 91, com
mercio, solteiro, com dom ieilio eleitoral no dis
tricto municipal de Sant’Anna. (Qualificação 
requerida .)

8.55 5. Jaymerina Corrêa dos Santos, filha de Olisses T e i
xeira dc Mèndonça e de Conslança Corrêa, nasci
da a 27 de dezembro de 1895, no Estado do Rio 
de Janeiro, residente á rua São Francisco Xavier, 
577, ohsíetra. casada, com dom icilio eleitoral no 
d islricto municipal de Sant'Anna. (Qualificação 
requerida.)

8.555. Hugo Meirclles filho dc'Carlos Meirelles c de Aurea
do Meirelles, nascido a 9 de maio de 1898, no 
D istricto Federal, residente á rua Senador Pom 
peu, 122. operário, casado, com d o in ic ii*  eleito
ral 110 districto municipal de SanVAnna. (Quali
ficação requerida.)

8.556. Antonio Lam eirão Junior, filh o  de Antonio Lam ei-
rão e de Maria Delphina Lameirão, nascido a 20 
de novembro de 1891, no Districto Federal, resi
dente á rua M onsen liy Am orim , 95, commercio, 
casado, com dom icilio eleitoral no districto mu
nicipal de SantAnna. (Qualificação requerida .)

8.557. Eleu Baplisla. fillio  de Jesuino Antonio Baptista e
de Anna Rosa Moreira, nascido a 9 de fevere iro  
de 1879. no Estado de São Paulo, residente ã rua 
do Riachuelo, 253, lavrador, casado, com dom ici
lio  eleitoral no d islriclo municpal de Sant’Anna. 
(Qualificação requerida.)

Nos termos do art. 5° ? 12. do Decreto 25.129. de 10 de 
abril do corrente anuo. os lilu los serão entregues, na forma 
estabelecida no art. 46. do Regimento Geral do-' Juizos Se
cretarias é " ’Cãrtorio- Eleitoraes. aos proprios eleitores, ou a 
quem restitu ir 0 rccibr» d* qui tiata 0 art. io  > 4C, com a 
as.signatnra do eleitor. n<. verso.

Rio de Janeiro. 20 de ju lho de 1934. Eu. Ivane Evaris
to de Oliveira, pelo escrivão, subscrevo e assigno. —  Ivane  
Evaristo de O live ira .

Q UAR TA ZONA E LE IT O R A L

De ordem do Dr. Juiz Eleitoral da Quarta Zona. da 2a 
Clrcnnscripção do Districto Federal, faço publico, para co
nhecimento dos interessados.^ que foram mandado* expedir 
pelo D r. Juiz os títulos eleitoraes dos scéum.es cidadaost

8.559. JieSò MalfceifO do- Santos filbo  de José M albeiro 
dos Santos e de Jnvila F erre ira  dos Santos, nas
cido a 4 do setembro de 1898. no D istricto Fe
deral residente á rua Seis n . 51. empregado pu
blico casado, com dom icilio eleitoral no d istri
cto municipal de Espirito Sauto. (Qualificação 
requerida.)

8.558. Rubens Garcia da Silva, filbo  de José Manoel da
Silva Junior e de A lzira  Garcia da Silva, nascido

a 6 de março de 1894, no Estado de S. Paulo, re
sidente á rua Salvador de Sá n. 179, commercio, 
casado, com dom icilio eleitoral no districto mu
nicipal de Espirito Santo. (Transferencia .)

8.560. Mario Andrade Carvalho, filho de Salvador Andrade
Carvalho e de Eliza Provenciano, nascido a 31 de 
maio de 1912, no D istricto Federal, residente á 
rua Dr. Rodrigues dos Santos n. 74, commercio, 
solteiro, com dom icilio eleitoral no districto mu
nicipal de Sant’Anna. (Qualificação requerida.)

8.561. Mclchiades Augusto Borges Menezes, filho de Car
los Augusto Borges Menezes e de Maria Em ilia  
de Menezes, nascido a 27 de fevere iro  de 1880, • 0 
Districto Federal, residente á avenida 28 de Se
tembro n. 25, m ilitar, casado, com dom icilio elei
toral no districto municipal de Espirito Santo, 
(Qualificação requerida.)

8.562. Niennor de Mattos V ie ira  Junior, filho  de Nicanoi
de Mattos V ie ira  e de Henriqueta Lisbôa V ieira, 
nascido a 8 de fevere iro  de 1910, no D istricto F e 
deral, residente á rua Quatro n. 45, operário, 
solteiro, com dom icilio eleitoral no districto mu
nicipal de Espirito Santo. (Qualificação reque
rida .)

8.563. Adhemar Dantas, fillio  de Lu iz Dantas e de< Belar-
mina Dantas, nascido a 10 de ju lho de 1910, em 
João Pessôa, Estado da Parahyba do Norte, resi
dente á rua S. Francisco Xavier n. 577, commer
cio, casado, com dom icilio eleitoral no districto 
municipal de Sant’Anna. (Qualificação requerida.)

S.5G4. Ramiro Sant’Anna V igei, filho de Afonso Pedro V i
gei e de Olinipia Sant’Ana Vigei, nascido a 14 de 
ju lho de 1896, em Porto Alegre, Estado do Rio 
Grande -do Sul, residente á rua Joaquim Meyer 
n . 68, commercio, solteiro, com dom icilio e le i
toral no districto municipal de Sant’Anna. (Qua
lificação requerida.)

8.505. Lu iz Francisco Januario, filho de Ananias Francis
co Januario e de Angela Maria da Conceição, nas
cido a 10 de agosto de 1904, no D istricto Federal, 
residente á rna General Pedra n. 8, commercio, 
casado, com dom icilio eleitoral 110 districto mu
nicipal de SantAnna. (Qualificação requerida.)

8.506. Francisco José Cavalcante, filho  de Policarpo José
Cavalcante e de Anna Barboza da Silva, nascido a 
9 dc outubro de 1899, em Santa Ritta, Estado da 
Parahyba do Norte, residente á rua Azevedo Lim a 
n. 201, operário, solteiro, com dom icilio eleito
ral no districto municipal de Sant’Anna. (Quali
ficação requerida.)

8.567. Bellarm ino Teixeira  Tinoco, filho de Heitor Couti-
nho Tinoco e de Julita Teixeira  Tinoco, nascido 
a 18 de fevereiro  de 1910, em Itapemerim, Estado 
do Espirito Santo, residente á rua Leopoldo n. 131, 
commercio, solteiro, com dom icilio eleitoral no 
districto municipal de SantAnn. . (Qualificação 
requerida .)

8.568. Samuel Gonçalves de Freitas, filho  de Manoel Gon
çalves de Freitas e de Bernardina Torres de F re i
tas, nascido a 12 de setembro de 1893, 110 D istri
cto Federal, residente á rua Bella n. 86, S. Chris- 
tovão, commercio, viuvo, com dom icilio eleitoral 
no districto municipal de Rio Comprido. (Quali
ficação requerida.)

8.569. Ernani Castelo do Nascimento, filho de Manoel Cas
telo do Nascimento e de Andréa Avelina do Nasci
mento, nascido a 4 de dezembro de 1911, no Dis
tricto Federal, residente á rua Visconde Itauna 
n . 157, operário, solteiro, cora dom icilio eleitora! 
no districto municipal de SantAnna. (Qualifica
ção requerida.)

8 .5 ,0 . Joaquim Moreira Marques de Macedo, filho  de Joa
quim Moreira Marques de Macedo e de Guilher- 
mina Moreira Marques de Macedo, nascido a 7 de 
maio de 1900, no Districto Federal, residente á 
rua Em ilia n. 31, commercio, solteiro, com do
miciliei eleitoral no districto municipal de Espi
rito  Santo. (Qualificação requerida.)
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8.571.

8.572.

8.573.

8.574.

8.575.

8.576.

8.577.

8.578.

8.579.

8.580.

8.581.

3.582.

Arnaldo aos Santos Marinho, filh o  de A lfredo dos 
Santos Marinho e de A lzira  Lu iz dos Santos, nas
cido a 21 de outubro de 1892, em Portugal, res i- 
Geraes, residente á rua Bambina n. 67, funccio
nario publico, casado, com dom icilio eleitoral no 
districto municipal de Sant’Anna. (Qualificação 
requ erida .)

Paulo Barros de Araújo, filh o  de Marcolino Fran
cisco de Barros e de Maria P into de Barros, nas
cido a 25 de janeiro de 1903, no Estado de Per
nambuco, residente á rua Marquez de Abrantes 
n. 148, enferm eiro, solteiro, com dom icilio e le i
toral no districto municipal de Sant’Anna. (Qua
lificação requ erida .)

Porph iro  José V ie ira  Cardoso, filh o  de João Manoel 
V ie ira  Cardoso e de Casemira V ie ira  da Silva, nas
cido a 21 de outubro de 1892, em Portugal, resi
dente á rua Padre Nobrega n. 30, industrial, ca
sado, com dom icilio eleitoral no districto mu
nicipal de SanCAnna. (Qualificação requ erida .)

F lorindo Argento, filh o  de Francisco Argento e de 
Raphaella Cinella, nascido a 31 de maio de 1903, 
no D istricto Federal, residente á ladeira do Se
nado n. 16, commercio, casado, com dom icilio 
e leitoral no districto municipal de SanCAnna. 
(Qualificação requerida .)

Arm elinda Gonçalves Peixoto, filh a  de Antonio P e i
xoto e de Luiza Peixoto, nascida a 14 de fevere i- 

• ro de 1892, no D istricto Federal, residente á la 
deira do Livram ento n . 67, casa 6, domestica, 
viuva, com dom icilio eleitoral no districto mu
nicipal de Gambôa. (Qualificação requerida .)

Nelson Antonio da Costa, filh o  de Gabano Antonio 
da Costa e de A lice V ie ira  da Costa, nascido a 
12 de dezembro de 1907, em Barra de S. João, 
Estado do Rio de Janeiro, residente á rua Sal
vador de Sá n. 179, lavrador, casado, com dom i
c ilio  eleitoral no districto municipal de Espi
r ito  Santo. (T ransferencia .)

Isidro Fehsberto, filh o  de Isidro Felisberto F e rre i
ra e de Domingas Maria da Conceição, nascido 
a 27 de fevere iro  de 1891, em Parahyyba do Sul, 
Estado do Rio de Janeiro, residente á rua Bento 
R ibeiro n . 114, operário, casado, com dom ici
lio  eleitoral no districto municipal de Espirito 
Santo. (T ransferencia .)

Radamer Duran, filh o  de Daniel Duran e de Phe- 
lomena Duran, nascido a 14 de abril de 1902, no 
D istricto Federa], residente á rua dos Artistas 
n . 82, commercio, solteiro, com dom icilio elei
toral no districto municipal de SanCAnna. (Qua
lificação requerida .)

Augusto Fragoso Portugal, filh o  de José Antonio 
Portugal e de Blaudina Fragoso Portugal, nas
cido a 23 de maio de 1894, em Petropolis, Esta
do do Rio de Janeiro, residente á rua Barão de 
Bom Retiro n . 485, c. 1, commercio, casado, com

* dom icilio eleitoral no distrieto municipal de Es
p ir ito  Santo. (Qualificação requerida .)

Torquato Brandão Filho, filh o  de Fortunato Bran
dão e de Berta Brandão, nascido a 25 de maio de 
1895, no Estado do Rio Grande do Sul, residente 
á rua João Coutinho n. 971, artista, casado, com 
dom icilio eleitoral no districto municipal de Es
p irito  Santo. (T ransferencia .)

Carlota de Siqueira Campos, filha  de Henrique An
tonio Camargo e de Adelina de Camargo, nascida 
a 27 de janeiro  de 1899, em Amparo, Estado de 
S. Paulo, residente á rua D . Marianna n. 225, 
domestica, casada, com dom icilio eleitoral no 
d istricto municipal de Espirito Santo. (T ransfe
ren c ia .)

Raymundo Pessoa de Siqueira Campos, filh o  de P e 
dro Pessôa de Siqueira Campos e de Francisca 
Maria de Campos, nascido cm 1868, em Flores, 
Estado de Pernambuco, residente á rua D. Ma
rianna n . 225, funccionario publico, casado, com

dom icilio eleitoral no districto municipal de Es
p irito  Santo. (T ransferencia .) »

8.583. L e v y  Mitelman, filh o  de Mordko Isek Mitelman e
de Dobrich Mitelman, nascido a 22 de agosto de 
1903, na Russia, residente á rua Marquez "d c  
Pombal n . 27, commercio, solteiro, com domi
c ilio  eleitoral no districto municipal de SanC
Anna. (Qualificação requerida .)

8.584. Maria de Lourdes Moll, filha  de João Baptista Moll
e de Sarah Garrocho Moll, nascido a 3 de setem
bro de 1911, no D istricto Federal, residente á rua 
Magalhães Castro n. 230. domestica, solteira, com 
dom icilio eleitoral no districto municipal de SanC
Anna. (Qualificação requerida .)

8.585. José de Paula, filh o  de. Raymundo de Paula Duarta
e de Benta Sebastiana de Jesus, naseido a 2 de 
novembro de 1895, em Piracicaba, Estado de São 
Paulo, residente á rua Aristides Lobo n. 86, c. 8, 
operário, casado, com dom icilio eleitoral no dis
trieto municipal de SanCAnna. (Qualificação re
querida .)

8.586. Esmeralda Flores Ottero, filha de Joaquim Gomes
Flores e de Braziüzia Te ixe ira  Flores, nascida »  
26 de setembro de 1901, no D istricto Federal, 
residente á rua Matheus Silva n. 166, domestica, 
casada, com dom icilio eleitoral no districto mu
nicipal de Espirito Santo. (Qualificação reque
r id a .)

8.587. W aldem ar Machado Linhares, filh o  de F e lix  Ma
chado Linhares e de Elisa Miranda Linhares, 
nascido a 29 de outubro de 1905, no D istricto F e 
deral, residente á rua do P into n. 109, commer
cio, casado, com dom icilio eleitoral no Tlistricto 
municipal de SanCAnna. (Qualificação reque
rida . )

8.588. Mario Salgado de Souza, filh o  dc José Joaquim (te
Souza e de Celestina Salgado de Souza, nascido 

•  a 13 de setembro de 1899, no D istricto Federal, 
residente ã rua da Bica n . 79, Quintino, com
mercio, casado, com dom icilio eleitoral no d is
tricto municipal de SanCAnna. (Qualificação re 
querida .)

8.589. Neison Barbosa dos Santos, filh o  de José Barbosa
dos Santos e de Maria Memeck Barbosa dos San
tos, nascido a 19 de agosto dc 1894, em S. José 
d’Além, Estado de Minas Geraes, residente á rua 
Senhor dos Passos n. 95, commercio, solteiro, 
com dom icilio eleitoral no districto municipal do 
SanCAnna. (Qualificação requerida .)

8.590. Stella Crivicick, filha de Carlos Domingos Crivicick
e de Celuta L im a Crivicick, nascida a 21 de mar * 
ço de 1910, em Santa Maria da Bocca do Monte. 
Estado do Rio Grande do Sul, residente á rua 
Te ixe ira  Soares n. 22, ferroviária , solteira, corn 
dom icilio ele ilora l no districto municipal de Es
p irito  Satno. (Qualificação requerida .)

8.591. Octavio Monteiro da S ilva , filh o  de Joaquim Mon
teiro  da Silva e de Maria Custodia Monteiro, nas
cido a 4 de ju lho de 1911, no Estado do Ceará, 
residente á rua da Passagem n . 40, c. I, funccio
nario bancario, solteiro, com dom icilio eleitoral 
no districto municipal de Esp irito  Santo. (Qua* 
lificação requerida .)

8.592. Adbem ar Pereira Lobo, filho  de José Sylvestre LobO
e de Anna Pereira Lobo, nascido a 7 de dezem
bro de 1901, cm Belém, Estado do Pará, residen
te á rua S. João Baptista n . 30, c. 3, funcciona
rio  publico, casado, com dom icilio eleitoral no 
districto municipal de Espirito  Santo. (Quali
ficação requerida .)

8.593. Manoel M oieira, filho  de Alexandre Moreira e 4°
Leonidia Gaspar Moreira, nascido a 16 de j llT 
nho de 1903, no D istricto Federal, residente 8 
rua Fonseca Telles n. 155, operário, solteiro, com 
dom icilio ele ilora l no districto municipal d° 
SanCAnna. (Qualificação requerida .)

8.594. Antonio A lberto Mattos Moura, filh o  de Francis"8
Antunes de Moura e de Maria Rosa Ferre ira  Mal-
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tos Moura, nascido a 23 ds maio de 1878, no 
Estado de Minas Geraes, residente á avenida Pas
sos n. 27, 2o andar, commercio, casado, com do
m icilio eleitoral no districto municipal de S an f- 

.i . Anna. (Transferencia .)

'8.595. Jorge Duarte, filh o  de H eitor Duarte e de Hermen- 
garda de Lim a, nascido a 17 de junho de 1903, 
no D istricto Federal, residente á rua Arnaldo Mu- 
rin e lly  n . 23, empregado municipal, casado, com 
dom icilio eleitoral no districto municipal da 
San fAnna. (Qualificação ex o ffic io , B .E . 57, nu
mero 40.142.)

8.596. Eurico Hernandes Vasques, filh o  de José Hernan-
des Vasques e de Inez Maria Vasques, nascido a 
21 de fevere iro  de 1899, no Estado do Pará, re
sidente a rua Sanío Christo n. 171, marítimo, ca
sado, com dom icilio eleitoral no districto muni
cipal de Espirito Santo. (Qualificação reque
r id a .)

8.597. Dora Bellu íi, filha  de Médardo Bellu ti e de Lyd ia
Costa, nascida a 18 de agosto de 1909, no Dis
tricto Federal, residente á rua Senador Corrêa 
n. 12, c. 4, ferroviária , solteira, com dom icilio 
eleitoral no districto municipal de Espirito  San
to. (Qualificação requerida .)

8.598. Ernani lorio , filho  de Domingos lo r io  e de Lu iza
Lopa Francoso lorio, nascido a 28 de março de 
1913, no D istricto Federal, residente á rua São 
Francisco Xavier n. 892, c. 5, funccionario p u 
blico, solteiro, com dom icilio eleitora! no dis- 
iricto municipal de SanfAnna. (Qualificação re
querida .)

8.599. Augusta Gonçalves, filha de Antonio Carlos Gon
çalves e de Augusta da Silva Gonçalves, nascida 
a 19 de abril de 1884, no D istriclo  Federal, re 
sidente á rua do Bispo n. 12, proprietária, sol
teira, com dom icilio eleitora! no districto muni
cipal de Rio Comprido. (Qualificação requerida.)

8.600. Marino .Teixeira  do Nascimento, fiih o  de Herm o-
genes Teixeira  do Nascimento e de Arm inda M ei- 
relles Trindade, naseido a 29 de agosto de 1907, 
no Districto Federal, residente á rua Marquez de 
Olinda n. 100, c. 2, operário, solteiro, com do
m icilio  eleitoral no d is ídcto  municipal de Es
p ir ito  Santo. (Qualificação requ erida .)

8.601. Oetavio Paulo A lves da Silva, filh o  de Maria da
Assunção Silva, nascido a 25 de janeiro  de 1896, 
no Districto Federal, residente á rua Cardoso 
Marinho n. 334, Saude, operário, solteiro, com 
dom icilio eleitoral no districto municipal de Garn- 
bêa. (Qualificação requerida .)

8.602. W aldem ar Ignacio de Azevedo, filho  de A lip io  Igna
cio de Azevedo e de Maria Ignaeia de Azevedo, 
nascido a 5 de novembro de 1912, no D istricto 
Federal, residente ã rua S. Carlos n . 40, com
mercio, solteiro, com hom icilio eleitoral no dis
tricto municipal de Esp irito  Santo. (Q ualifica
ção requerida.)

.8.303. Mario Maquieira da Silva, filh o  de Augusto Maquiei- 
ra da Silva e de Am erica Santos Silva, nascido a 
22 de setembro de 1904. no D istricto Federal, re 
sidente á rua do Riacliuelo n. 331, terreo, com
mercio, solteiro, com dom icilio eleitoral no dis- 
tr ic io  municipal de SanfAnna. (Qualificação re
querida .)

8.604. Rogério Augusto de Assis, filh o  de A lfredo  Arthur 
Assis e de E lv ira  Augusta de Siqueira, nascido 
a 25 de setembro de 1908, no D istricto Federal 
residente á rua Theodoro da Silva n . 373, com
mercio, solteiro, com dom icilio eleitoral no dis
tricto municipal de SanfAnna. (Qualificação re
querida .)

8.605. Adelina P iquet Rosas, filh a  de Justinlano Ferre ira  
P iquet e de Eufrosina Monteiro Piquet, nascida 
a 7 de outubro de 1883, no D istricto Federal, re
sidente á rua D r. Nicanor n . 87, Inhaúma, do
mestica, casada, com dom icilio eleitoral no dis

tricto municipal de Espirito  Santo. (Qualifica
ção requerida.)

8.606. Joaquim Ignacio de Barros, filh o  de João Ignacid
e. de Barros e de Anta Coelho de Barros, naseido 

a 7 de novembro de 1909, no D istricto Federal, 
residente á rua Santa Christina n. 4, commer
cio, solteiro, com dom icilio eleitoral no districto 
municipal de Rio Comprido. (Qualificação re
querida .)

8.607. V icente Pagani, filho de Francisco Pagani e de Ph i-
lomena Orofina, nascido a 1 de novembro de 1896, 
na Italia, residente á rua São Francisco Xavier 
1. 400, proprietário, casado, com dom icilio e le i
toral no districto municipal de SanfAnna. (Qua
lificação requerida .)

8.608. Dacio To ja l Freire, filho de Antonio Gonçalves F re i
re  e de Maria da Conceição Freire, nascido a *8 
de fevere iro  de 1912, no Estado de Sergipe, re
sidente á rua Bella n . 4, commercio, solteiro, 
com dom icilio eleitoral no districto municipal de 
Rio Comprido. (Qualificação requerida .)

8.609. W aldem ar Salgado Carvalheira, filh o  de Joãc Theo
philo Carvalheira e de Cecilia Dutra Carvalhei
ra, nascido a 3 de novembro de 1903, no D istri
cto Federal, residente á rua Senador Antonio Car
los n. 371, commerciante, casada, com domici
lio eleitoral no districto municipal de Espirito 
Santo. (Qualificação requerida.)

á.610. Paschoal Am érico Losso, filho de Carlos Losso e de 
Maria Made Matera. nascido a 24 de abril de 
1899, no D istricto Federal, residente á rua Je- 
quiriça n. 143, commercio, solteiro, com domi
c ilio  eleitoral no districto municipal de S an f
Anna. (Qualificação requerida.

3.611. Constantino Nunes Fernandes, filho  de Constantino
José Fernandes e de A lzira  Nunes Fernandes, 
nascido a 4 de dezembro de 1892, no D istricto 
Federal, residente á rua 4 de Novembro n. 25, 
c . 9, commerciante, casado, com dom icilio e lei
toral no districto municipal de Espirito Santo. 
(Qualificação requerida .)

8 .0 Í2 . Daniel Gallart, filh o  de Cândido Gallarl e de Jesuçe 
Gallart, nascido a 19 de setembro de 1905, no 
D istricto Federal, residente á rua Anna Nery nu
mero 318, c. 4, commercio, solteiro, com dom ici
lio  eleitoral no districto municipal de SanfAnna. 
(Qualificação requerida .)

8.613. Alcides Barreto Saldanha, filh o  de Antenor Barreto 
Saldanha e de Carolina Barbosa Saldanha, nas
cido a 30 de outubro de 1906, no D istricto Fe
deral, residente á estrada Barro Verm elho n. 701, 
commercio, casado, com dom icilio eleitoral no 
dictricto municipal de Espirito Santo. (Q ualifi 
cação requerida .)

8.611, Chiando Pereira  Dias, filho de Deolinda de Campo3
Figueira, nascido a 12 de janeiro de 1903, no 
D istricto Federal, residente á rua Visconde da 
Itauna n. 111, negociante, casado, com dom icilio 
eleitoral no districto municipal de San fAnna. 
(Qualificação requerida .)

8.615. Antonio Precioso F ilho, filh o  de Antonio Precioso
e dò Anna Ferreira, nascido a 30 de junho de 

1906, no Estado de Minas Geraes. residente á rua 
Regente F e ijó  n. 57, alfaiate, solteiro, com domi
cilio  eleitoral no districto municipal de Espirito  
Santo. (T ransferencia .)

8.616. O tilio  de O liveira Neves Junior, filh o  de O tilio dô
O liveira Neves e de Mariana Guimarães Neves, 
nascido a 16 de estembro de 1912, em Form iga, 
JEstado de Minas Geraes, residente á rua Barão 
de Mesquita n . 791, c. 8, commercio, solteiro, 
com dom icilio eleitoral no districto municipal de. 
San fAnna. (Qualificação requerida .)

8 .617. Mauricio Azerrad, filh o  de Isaac Azerrad e de Anná
de Souza, nascido a 2 de janeiro de 1913, no Dis
tricto  Federal, residente â rua Visconde de Itau- 
na n . 135, commercio, casado, com dom icilio
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eleitoral no districto municipal dc SanCAnna. 
(Qualificação requerida .)

8.018. Abelardo Garcia do Aragão, filh o  de Pedro Garcia 
do Aragão e de Cecília Estrella do Aragão, nas
cido a 4 de dezembro de 1900, no Estado da P.ahia, 
residente á rua A, n. 1, estação de Riachuelo, 
commercio, casado, com dom icilio eleitoral no 
districto municipal de SanCAnna. (Qualificação 
requerida.)

8.619. Manoel José Fernandes, filh o  de José Antonio F e r 
nandes 'Junior e de Maria Candida Fernandes, 
nascido a 17 de agosto de 1893, no D istricto Fe
deral, residente á rua D . Em ilia  n. 31, commer
cio, solteiro, com dom icilio eleitoral no districto 
municipal de Espirito Santo. (Qualificação re 
querida . )

8.620. João Soares, filh o  de Ovidio Soares e de Maria Ge
nerosa, nascido a 8 de maio de 1897, no D istri
cto Federal, residente á travessa Patrocínio nu
mero 93, operário, solteiro, com dom icilio e le i
toral no districto municipal de SanCAnna. (Qua
lificação requerida .)

8.621. Osmany José Cardoso, filh o  de Albertino José Cardoso
e de Zandelina A leixo Cardoso, nascido a 1 de
março de 1908, no D istricto Federal, residente á 
rua Belia Vista n. 223, operário, solteiro, com 
dom icilio eleitoral no districto municipal de San
CAnna. (Qualificação requerida .)

8 .o zz . Antenor da Silva Ramalho, filho de João da Silva 
Ramalho e de Olga Le ite  Ramalho, nascido a 2 
de setembro de 1908, no Districto Federal, resi
dente á rua Martins Costa n. 2, electricista, sol
teiro, com dom icilio eleitoral no districto muni
cipal de SanCAnna. (Qualificação requerida .)

8.623. Joaquim Martins Henriques, filh o  de Diogo Martins
Henriques e de Maria de Jesus Martins, nascido 
a 1 de fevere iro  de 1897, no D istricto Federal, 
residente á rua Francisco Valle n. 39, estaçãu de 
Engenheiro Leal, operário, casado, com domici
lio  eleitoral no districto municipal de SanCAnna, 
(Qualificação requerida.)

8.624. Norival Pereira  Moinhos, filh o  de José Maria de
Moinhos e de Rosa Pereira Moinhos, nascido a 2 
de setembro de 1905, no D istricto Federal, resi- 
jente á travessa Miguel de Frias n. 11, commer
cio, solteiro, com dom icilio eleitoral no districto 
municipal de SanCAnna. (Qualificação reque
rid a .)

8.625. Raul da Costa Cabral, filho do João da Costa Cabral
e de P3ulina Monteiro Cabral, nascido a 28 de 
setembro de 1898, no D istricto Federal, residen
te á rua Senador Euzebio n. 254, commercio, sol
teiro, com dom icilio eleitoral no districto muni
cipal de SanCAnna. (Qualificação requerida .)

8.626. Eduardo José Bernardes, filho de Bernardo José
Bernardes e de Margarida Maria de Oliveira, 
nascido a 1 de abril de 1890, no Estado do Rio 
de Janeiro, residente a rua General Pedra n. 115, 
operário, casado, com dom icilio eleitoral no dis
tricto municipal de Espirito Santo. (Qualifica
ção requerida.)

8.627. W aldem ar de Almeida, filho de Lu iz de Alm eida e
de Maria Barbara de Jesus, nascido a U  de ou
tubro de 1908, no Districto Federal, residente á 
rua Padre Januario n. 36, operário, casado, com 
dom icilio eleitoral no districto municipal dc Es
p irito  Santo. (Qualificação requerida.-)

8.628. Avelino José Ramos, filho  de José Ramos e de Loo-
nidia Ramos da Costa,, nascido a 10 de fevere i
ro de 1896, no D istricto Federal, residente á 
rua Senador Euzebio n . 524, commercio, casado, 

■com dom icilio eleitoral no districto municipal 
de Espirito Santo. (Qualificação requerida.)

8.629. Casemiro Pereira Cotia, filho de Casemiro Pereira
Cotta e de Rosa de Souza Cotta, nascido a 2 do 
março de 1892, no Districto Federal, residente 
& rua Pinto Figueiredo n. 76, motorista, sol

teiro, com dom icilio eleitoral no districto muni
cipal de Espirito Santo. (Qualificação requerida.)

5 .630. O lympio Honorio de Menezes, filh o  de Manoel Cha
gas de Menezes e de Thereza Maria de Menezes, 
nascido a 2 de novembro de 1901, no Estado {te 
Alagoas, residente á rua João A lves n. 53, ma
rítim o, casado, com dom icilio eleitoral no dis
tricto municipal de Gambôa. (Qualificação re
querida .)

8.631. José Gatto, filh o  de Matheus Gaito e do Carmella
Caruso, nascido a 2 de novembro de 1912, no 
D istricto Federal, residente á rua da Am erica 
n . 163, operário, solteiro, com dom icilio eleito
ral no districto municipal de SanCAnna. (Qua
lificação requerida .)

8.632. Domingos José Fernandes, filho de José Antonio
Fernandes Junior e de Maria Candida Fernandes, 
nascido a 23 de junho de 1895, no D istricto Fe
deral, residente á estrada Nova da Pavuna nu
mero 86 c. 3, operário, casado, com dom icilio e le i
toral no districto municipal de Espirito Santo. 
(Qualificação requerida .)

8.633. Manoel Paredes de Moraes, filho de José Corrêa de
Moraes e de Maria Augusta Paredes, nascido a 
23 de junho de 1895, no D istricto Federal, resi
dente â rua General Pedra n. 95, commercio, ca
sado, com dom icilio eleitoral no distrieto m im i- 
cipla de SanCAnna. (Qualificação requerida.)

8.634. Reynaldo Baptista Ferreira, filho de Arnaldo Ba
ptista Ferre ira  e de Idalina Maria Ferreira, nas
cido a 30 de novembro de 1912, no D istricto Fe
deral, residente á rua Estacio de Sá n. 4, c. 7, 
motorista, solteiro, com dom icilio eleitoral no 
districto municipal de Espirito Santo. (Q ualifi
cação requerida .)

8.635. Evaristo da Cunha Lopes, filho de Frederico Au
gusto Lopes e de Leopoldina da Cunha Lopes, 
nascido a 26 de outubro de 1901, no D istricto 
Federal, residente á rua dos Coqueiros n. 29, ty -  
pographo, casado, com dom icilio eleitoral no dis
tricto municipal de Rio Comprido. (Qualifica
ção requerida.)

8.636. João de Almeida, filho  de Antonio d'Almeida e de
Maria de Mello, nascido a 23 de abril de 1900. 
no Districto Federal, residente á rua General P e 
dra n. 119, industrial, casado, com dom icilio 
eleiloral no districto municipal de SanCAnna. 
(Quailficação requerida.)

8.637. Arnaldo Areno, filho  de Vicente Areno e de Ange
lina V ie ira  da Costa Areno, nascido a 12 de de
zembro de 1902, no D istricto Federal, residente á 
rua D. Minervina n . 52. commerciante. casado, 
com dom icilio eleitoral no districto munieipal d0 
Espirito Santo. (Qualificação requerida.)

8.638. Pedro Corrêa da Silva, filho de Innocencio Corrêa
da Silva e de Anna Clara Corrêa, nascido a 16 
de ju lho de 1909, no D istricto Federal, residente 
á rua S. Christovão n. 116, operário, casado, com 
dom icilio eleitoral no districto municipal de • 
p irito  Santo. (Qualificação requerida.)

8.639. Aniceto Raul Corrêa da Silva, filho  de Innocencio
Corrêa da Silva e de Anna Corrêa da Silva, nas
cido a 25 de junho de 1892, no D istricto Federal, 
residente á rua Senador Euzebio n. 542, com
mercio, casado, com dom icilio eleiloral no dis
tricto municipal de Espirito Santo. (Qualifica
ção requerida.)

8.640. Sylvestre Mendes, filho de Sylveslre Mendes e de
Maria A lves Mendes, nascido a 16 de novembro 
de 1907, no Districto Federal, residente á rua 
Mariz e Barros n. 140, motorista, solteiro, com 
dom icilio eleitoral no districto municipal do Es
p irito  Santo. (Qualificação requerida.)

8.641. Manoel Gomes Maranhão, filho de Florencio Gomes
Maranhão e de Maria Gomes V ieira, nascido a 
2 de janero de 1891. no Districto Federal, resi
dente á rua Major Medeiros n. 157, maritimo, 
viuvo, com dom icilio e leiloral no districto mu
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nicipal tíe Rio Comprido. (Qualificação reque
r id a .)

8 042 Demetrio dos Santos, filho de João dos Santos L is 
bôa e de Dalila de Araújo Penna, nascido a 21 
de novembro de 1907, no Districto Federal, re
sidente á rua Amapá n. 7, enfermeiro, solteiro, 
com dom icilio eleitoral no districto municipal 
de SanfAnna. (Qualificação requerida.)

8.643. Sylvio Francisco Marques, filho de Francisco Mar
ques e de Maria Roalina Marques, nascido a 3 
de fevereiro de 1889, no Estado da Bahia, resi
dente á rua da Am erica n. 44. operário, casado, 
com dom icilio eleitora! no districto municipal 
de SanfAnna. (Transferencia.)

8.644. Edmundo de Mattos, filho de Hermano Mattos dos
Santos e de Silvina Mendes de Mattos, nascido a 
23 de março de 1910, no D istricto Federal, resi
dente á rua S. Francisco Xavier n. 715, operá
rio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de SanfAnna. (Qualificação reque
r id a .)

8.645. Gabriel Bezerra Agrassar, filho de Vicente Farrio
Agrassar, nascido a 9 de novembro de 1908, no 
Estado do Pará, residente á rua de S. Christo- 
vâo n. 95, commercio, solteiro, com dom icilio 
eleitoral no districto municipal de Gamhôa. (Qua
lificação requerida.)

8 .646. Coraey André Salgado, filho  de Ermelindo André
Saígado e de Olympia Pereira Salgado, nascido 
a 25 de outubro de 1912, no D istrieto Federai, 
residente á rua Aristides Lobo n. 253, c. 2, fun
ccionario publico, solteiro, com dom icilio eleito
ral no dislricto municipal de Rio Comprido. 
(Qualificação requerida.)

8.047. Jfanoel Vergaças, filho  de A ffonso Vergaças e de 
Delphina Rosa Ferreira, nascido a 7 de dezem
bro de 1908, no D istricto Federal, residente á 
travessa São Diogo n. 14, commercio, solteiro, 
com dom icilio eleitoral no districto municipal 
de SanfAnna. (Qualificação requerida.)

8.648. Eduardo de La Pena, filho de Manoel de La Pena 
Rodrigo e de Thereza Monzoa Rós de La Pena, 
nascido a 9 de fevere iro  de 1898, no D istricto 
Federal, residente á rua Augusto n. 33, commer
cio, casado, com dom icilio eleitoral no districto 
municipal de SanfAnna. (Qualificação reque
r id a .)

O.G49. Oscar Ignacio de Almeida, filho de Manoel Ignacio 
de Almeida e de Estella Maria da Conceição, nas
cido a 23 de novembro de 1908, no Estado do Rio 
de Janeiro, residente á travessa das Partilhas 
n . 49, pintor, solteiro, com dom icilio eleitoral 
no districto municipal de SanfAnna. (Q ualifi
cação requerida.)

Nos termos do art. 5o. § 12, do decreto n. 24.129, de 
16 de abril do corrente anno, os titulos serão entregues, 
na forma estabelecida no art. 46, do Regimento Geral dos 
Juizos, Secretarias e Cartorios Eleitoraes, aos proprios elei
tores, ou a quem restitu ir o recibo de que trata o art. 15, 
§ 4o, com a assignotura do eleitor, no verso.

Rio de Janeiro, 24 de ju lho de 1934. —  Eu, lvane E va
risto de Oliveira, pelo escrivão, subscrevo e assiguo, Ivana 
Evaristo de O live ira .

QUARTA z o n a  e l e i t o r a l

De ordem do D r. ju iz eleitoral da Quarta Zona. da Se
gunda Circumscripçâo do D istricto Federal, faço publico, 
para conhecimento dos interessados, que foram  mandados 
expedir pelo D r. ju iz os titulos eleitoraes dos seguintes c i
dadãos:

6.650. João Tellin i, filho  de Lu iz T e llin i e de Adelino T e l-  
lini nascido a 18 de maio de 1900, no Districto 
Federal, residente á rua da Am erica n . 160, 
commercio, casado, com dom icilio eleitoral no 
districto municipal de SanfAnna. (Qualificação 
requ erida ).  — ---------------------  -

8.651. Salomão Bortinaz, filho dc Herman Bortinaz e de
Rosa Bortinaz, nascido a 9 de fevere iro  de 1002, 
em São Paulo, residente á rua Savadri n. 18,
2 A, commercio, solteiro, com dom icilio eleitoral 
110 districto municipal dc Espirito Santo. 
(T ransferencia.

8.652. Iporan de Azambuja Martins Pereira, filho  de João
Baptista Martins Pereira e de Anita de Azam
buja Martins Pereira, nascido a 22 de novem
bro de 1899 no Estado do Rio Grande do Sul, 
residente á rua do Tunnel n. 28, funccionario 
publico, solteiro, com dom icilio eleitoral no dis
tricto municipal de Espirito Santo. (Transfe
rencia) .

8.654. Vasco da Gosta Gomes, filho  de José da Costa Go
mes e de Rosa da Costa Gomes, nascido a 17 de 
março de 1907, no D istricto Federal, residente á 
rua do Livram ento n. 199, funccionario publi
co solteiro, com dom icilio eleitoral no districto 
municipal de SanfAnna. (Qualificação reque
rida) .

8.055. Homero Gomes do Castro, filho de Antonia Gomes 
de Castro, nascido a 12 de dezembro de 1904 no 
D istricto Federal, residente á rua Derby Club 
i .  81, commercio, casado, com dom icilio e le i
toral no dislricto municipal de SanfAnna. (Qua
lificação requ erid a ).

8.656. Antonio Sampaio Alves, filho de Albino de Sampaio
A lves e de Maria Carmo do Couto Alves, nascido 
a 25 de agosto de 1900, no D istriclo Federal, 
residente á rua Moncorvo F ilho n. 40, motorista, 
solteiro, com dom icilio eleitoral no districto mu
nicipal de Santa’Anna. (Qualificação reque
rida) .

8.657. Manoel Moura Cabral, filho  de Izidora Maria, 'do
Amparo, nascido a 30 de março de 1902, no Eslndo 
do Rio de Janeiro, residente á rua Mesquita Ju
n ior n. 35, commercio, solteiro, com dom icilio 
eleitoral no districto municipal de Espirito San
to. (Qualificação requ erida ).

8.658. José W anderley Pereira de Souza, filho  de Am bro-
sino de Souza e de Marcolina Generosa Ramos de 
Souza, nascido a 13 dc maio de 1890, no Estado 
da Bahia, residente á rua D r. osé Hygino nu
mero 350, professor, solteiro, com dom icilio e le i
toral 110 districto municipal de Espirito Santo. 
(Qualificação requ erida ).

8.659. Edgardo Gonçalves Hendia, filho de Humberto Gon
çalves Hendia e de Francisca Gonçalves Rapos, 
nascido a 23 de junho dc 1892 no Estado de São 
Paulo, residente á rua Bella n‘. 23, commercio, 
casado, com dom icilio e leiloral no districlo muni
cipal de SanfAnna. (Qualificação requerida ).

8.660. Aureo Rodrigues Ferraz, filho de José Maria Ferraz
e de Carolina Maria de Jesus Ferraz, nascido a 16 
de junho de 1879 no Estado do Espirifo Sanío, 
residente, á rua Moura Britto n. 22, proprietário, 
casado, com dom icilio eleitoral no districto mu
nicipal de Rio Comprido. (Qualificação r e f e 
rida ) .

8 .6 6 Í. Manoel José Corrêa, filho de José Maria Corrêa e do 
A lice Maria Corrêa, nascido a 8 de abril de 1912, 
no D istricto Federal, residente á Estrada Nova da 
Pavuna n. 324, operário, solteiro, com dom icilio 
eleitoral no districto municipal de Espirito San
to . (Qualificação requerida ).

8.662. Tlieodulo Barboza, filho de João da Silva Barboza e
de Guilhermina da Rocha Barbosa, nascido a 22 
de setembro de 1892, no D istricto Federal, resi
dente á Avenida Thomé de Souza n. 16, commer
cio, solteiro, eom dom icilio eleitoral no districto 
municipal de Espirito Santo. (Qualificação re
querida) .

8.663. Arm ênio Le ite  Martins, filho  de Francisco Antonio
Martins e de Maria Le ite  Martins, nascido a 5 de 
janeiro de 1913, no D istricto Federal, residente á 
rua Miguel Rangel n. 102, commercio, solteiro, 
com dom icilio eleitoral no distrieto municipal de 
Espirito Santo. (Qualificação requ erida )..
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5.664. José Baptista Borba, filh o  de Guilherm ino Baptista
Borba e de Rosa Saar Borba, nascido a 7 de maio 
de 1908, em Penha Longa, Estado de Minas Ge
raes residente á rua Padre Januario n. 98, com
mercio, solteiro, com dom icilio eleitoral no dis
tricto municipal de Espirito Santo. (Qualificação 
requ erid a ).

8.665. A lvaro  Dias, filh o  de Joaquim Caetano Dias e de Ma
ria  da Conceição Dias, nascido a 27 de ju lho de 
1904, em Caxambú, Estado de Minas Geraes, re
sidente 4 rua Mundo Novo n. 116, operário, ca
sado, com dom icilio eleitoral no districto munici
pal de Sant’Anna. (Q u a lificação 'requ erida ).

tí.t>66. Moacyr Rangel de Mello, filh o  de João Rangel de Mel
lo' e de Em ilia Sarmento de Mello, nascido a 28 de 
fevere iro  de 1908, no Estado de Sergipe, residen
te á Estrada Nova da Pavuna n. 384, funcciona- 
nario publico, solteiro, com dom icilio eleitoral no 
districto municipal de Espirito Santo. (Q u a lifi
cação requ erid a ).

8.667. Gabriel Camara Cortes, filh o  de José Zeferino da 
Camara e de Yictalina Umbelina Camara, nascido 
a 30 de junho de 1900, no Estado do Rio de Ja
neiro, residente á rua dos Inválidos n. 34, com
mercio, solteiro, com dom icilio eleitoral no dis
tricto municipal de Espirito Santo. (Qualificação 
requ erida ).

8.665. Aggen Lemos Bezerra, filh o  de Antonio Severino
Bezerra e de Paulina de Lemos Bezerra, nascido a 
11 de janeiro de 1901, no D istricto Federal, re
sidente á rua Borja Reis n. 176, funccionario pu
blico, casado, com dom icilio eleitoral no districto 
municipal de Sant’Anna. (Qualificação reque
rida ) .

8.669. Carlos de Araújo, filho de Ezequiel José de Araújo
e de Dionizia Maria de Araújo, nascido a 22 de 
ju lho de 1903, no Estado da Bahia, residente á rua 
da Caridade n. 50, commercio, solteiro, com do
m icilio  eleitoral no districto no dislricto munici
pal de Sant’Anna. (T ransferencia ).

8.670. Lad ir Peixoto de Castro, filha de Lindolplio Moreira
de Castro e de Leonor Peixoto de Castro, nascida 
a 8 de outubro de 1911, em Nictheroy, Estado do 
Rio de Janeiro, residente â travessa Patrocinio 
n . 35, commereio, solteira, com dom icilio eleito
ral no dislricto municipal de Sant’Anna. (Qua
lificação requ erida ).

8.071. Carlos Cotia de Mello, filh o  de João Cotta de Mello e 
Ermenia Francisea dos Santos, nascido a 15 de no
vembro de 1903, no D istricto Federal, residente 4 
rua Joaquim Mcyer n. 68, operário, solteiro, com 
dom icilio eleitoral no districto municipal de Es
p irito  Santo. (Qualificação requerida ).

8.672. Horacio Marques Gonçalves, filh o  de Joaquim Tho
maz Gonçalves e de Augusta Idalina Marques 
Gonçalves, nascido a 25 de novembro de 1887, no 
Estado do Rio do Janeiro, residente á rua Profes
sor Burlamaqui n . 9, commercio, solteiro, com 
dom icilio eleitoral no districto municipal de 
SantAnna. (Qualificação requerida ).

a .673. José Cardoso Soares, filho de José Cardoso Soares e 
de Leonor Maria da Costa, nascido a 11 de abril 
de 1906, no D istricto Fedeeal. residente á rua da 
Gambòa n. 259. torneiro mechanico, solteiro, com 
dom icilio eleitoral no districto municipal dc San- 
t’Anna. (Qualificação requerida ).

8.671. José Maria de Lima, filho de João V ie ira  de Lima,
e de Josepha Candida de Lima,, nascido a 25 de 
dezembro de 1870, no Eslado do Rio Grande do 
Sul, residente á rua Barão de Petropolis n. 197, 
proprietário, solteiro, com dom icilio eleitoral no 
districto municipal de Sant’Anua. (Qualificação 
requ erid a ).

a.o75. Francisco de Almeida, filho  de Aureliano de Almeida 
e de Fortunata de Almeida, nascido a 1 de março 
de 1883 no Estado do Rio de Janeiro, residente 4 
rua Medeiros n. 28, m ilitar, casado, com domici
lio  eleitoral no districto municipal de SantAnna. 
(Qualificação requ erida ).

8.676. Jayme Morgensterem, filh o  de Epliraim  Morgenste-
rem e de Mirka Morgensterem, nascido a 5 de ou
tubro de 1890, na Rumania, residente á rua Ba
rão de Petropolis n. 45, commercio, casado, com 
dom icilio eleitoral no districto municipal de 
Sant’Anna. (Qualificação requ erid a ).

8.677. Theodorico de Souza, filh o  de João de Souza e de Pru -
cina Maria das Dores, nascido a 28 de outubro de 
1893, no Estado de Minas Geraes, residente á rua 
do Pinto n . 3, operário, casado, com dom icilio e lei
toral no districto municipal de Espirito Santo., 
(Qualificação requ erida ).

8.678. Manoel Ferre ira  Damaseeno, filh o  de Antonio F er
reira  Damasceno e de Maria Florisbella da P ie 
dade, nascido a 8 de outubro de 1904, no Estado 
3o Rio de Janeiro, residente á rua D . Maria n. 5, 
funccionario publico, casado, com dom icilio elei
toral no districto municipal de SantAnna 
(T ran s feren c ia ).

8.679. Aguinaldo Soares Campos, f i lh o 'd e  Antonio Soares
Campos e de Augusta Santos Campos, nascido a 17 
de ju lho de 1909, em Cantagallo, Estado do Rio de 
Janeiro, residente 4 rua do Itapirú  n . 49, com
mercio, solteiro, com dom icilio eleitoral no d istri
cto municipal de Sant’Anna. (Qualificação reque
r id a ) .

8.G80. Julio Luiz Dutra, filho de José Lu iz Dutra e de V icto- 
ria Augusta Dutra, nascido a 13 de outubro de 
1889, no D istricto Federal, residente 4 rua S. Fran
cisco Xavier n . 387, commercio, casado, com do
m icilio  eleitoral no districto municipal de San- 
lA n n a . (Qualificação requerida ).

8.681. José Barreiro Gutierre, fillio  de Antonio Barreiro 
e de Josepha Gutierre, nascido a 17 de março de 
1900, em Santos, Estado de São Paulo, residente 
á rua do Riachuelo n. 27, pintor, solteiro, com 
dom icilio eleitoral no districto municipal de 
SantAnna. (Qualificação requerida ).

8.C82. A lvaro Antão de Vasconcellos. filho de Abelard An- 
tão de Vasconcellos e de Alchidem ia Ferreira  dc 
Vasconcellos. nascido a 18 de junho dc 1896, no 
Estado do Rio de Janeiro, residente á rua do 
Cunha n . 26, maritimo, solteiro, com dom icilio 
eleitoral no dislricto municipal de SantAnna. 
(Qualificação requ erida ).

8.683. Pasclioal Genarino Mossor, filho  filho  de Cenarino
Messor e de Modestina Carnaval de Messor, nas
cido a 27 dc novembro de 1904, no Estado do 
Rio de Janeiro, residente á rua D . Einilia n. 31. 
operário, solteiro, eom dom icilio eleitoral no 
districto municipal de Espirito Sanlo. (Q ualifi
cação requ erida ).

8.681 José Nascente, filho  de Artliur Nascente e de Ma- 
thilde Nascente, nascido a IS de ju lho de 1910. 
no D istricto Federal, residente á rua Theodoro 
da Silva n. 457, commercio. so lte ira  cõm domi
c ilio  eleitoral no districto municipal de SantAn
na. (Qualificação requerida ).

8.683. Capilulino Cyrino de Freilas. filh o  de José Cyrino
de Freitas e dc Guilhermina Maria de Freitas, 
nascido a 10 de dezembro de 1893. no Estado de 
Pernambuco, residente 4 rua Senador Pompeu 
n. 197. commercio. solteiro, com dom icilio e le i
toral no districto municipal de SantAnna. 
(Qualificação requ erida ).

8.680. Alcides Pacheco Moura, filho  de Bento Gonçalves
Moura e de Maria Pacheco de Moura, nascido a 
7 de junho de 107. no Estado do Rio de Janei
ro, residente á rua Itapirú n. 49, sobrado, com
mereio, casado, com dom icilio eleitoral no dis
lr ic to  municipal de SantAnna. (Qualificação re
querida) .

8.687. Lu iz dos Santos Madureira, filho dé Antonio Pinto 
Madureira e de Rosa dos Santos, nascido a 1 de 
dezembro de 1899, no Districto Federal, residen
te a rua Patagônia n. 23, commercio, casado, 
com dom icilio eleitoral no districto municipal de 
Espirito Santo. (Qualificação requ erida ).



SeGiimln-feira 30 BOLETIM ELEITOBAL' Julho de 1931 1483

8.688. Manoel Slenezes Garcia, filho  de Manoel Ferreira
Garcia e de Maria Menezes Garcia, nascido a i9 
de abril de 1898, no D istrieto Federal, residen
te á rua Visconde de Itauna n . 24, motorista, 
casado, eom dom icilio eleitoral no districto mu
nicipal de SanFAnna. (Qualificação reque
rida ) .

5 .689. Carlos Em ilio Menusier, filho  de Em ilio  Raymun
do Menusier e de Maria Felicidade Pinto R ibei
ro, nascido a 21 de agosto de 1875, no D istricto 
Federal, • residente á rua Marquez de Sapucahy 
n . 36, contador, casado, com dom icilio eleitoral 
no districto municipal de SanCAnna. (Q ualifi
cação requ erida ).

8.690. Delwechio Fernandes Dias Guaty, filh o  de João
Fernandes Dias Guaty e de Zelinda Fernandes 
da Silva Guaty naseido a 11 de janeiro de 1912, 
no Districto Federal, residente á Estrada Velha 
da Pavuna n. 686, funccionario publico, soltei
ro, com dom icilio eleitoral no districto munici
pal do Espirito Santo. (Qualificação reque
rida) .

8.691.' Jair Andrade, filh o  de Joaquim Francisco de An
drade Junior e de ileuriqueta Rudy de Andra
de, nascido a 29 de maio de 1894, no Districto 
Federal, residente ã rua do Senado n. 82, ope
rário, casado, com dom icilio eleitoral no d istri
cto municipal de SanCAnna. (Qualificação re
querida) .

8.692. Maria Jesus Argollo, fillia  de Valentim  Argollo e
de Maria Jose Nogueira, nascida a 28 de junho 
de 1900, no Estado do Rio Grande do Sul, re
sidente á rua dos Coqueiros n. 29, domestica, 
casada, com dom icilio eleitoral no districto mu
nicipal de Rio Comprido. (Qualificação reaue- 
r id a ) .

8.693. João Martins Pereira da Silva, filho  de Serafim  Pe
reira da Silva e de Alexandrina Martins Pereira 
da Silva, nascido a 28 de outubro de 1896, no 
Districto Federal, residente á rua Ilap irú  n . 421, 
proprietário, casado, com dom icilio eleitoral no 
distrieto munieipal de SanCAnna. (Q ualifica

ção requ erida ).

8.691. Manoel Gonçalves da Cunha, filh o  < de Francisco 
Gonçalves da Cunha e de Anta Maria Macedo 
Cunha, nascido a 9 de abril de 1893, n oD istri- 
tricto Federal, residente á rua Affonso Caval
cante n. 126, commercio, viuvo, com dom icilio 
eleitoral no distrieto municipal de Espirito San
to. (Qualifieação requ erida ).

8.695. Maria Augusta da Silva, filh o  de Francisco Manoel
de SanCAnna e de Olympia Maria de SanCAnna, 
nascido a 12 de agosto de 1894, no Estado da 
Bahia, residente á rua Oresfes n . 41, enferm ei
ra. casada, com dom icilio eleitoral no districto 
munieipal .de Gambôa. (Qualificação requerida)

8.696. Carlos da Silva Guimarães, filho de Rodrigo da Sil
va Guimarães e de Facunda V irg in ia  Guimarães, 
nascido a 9 de junho de 1895, no D istricto Fe
deral, residente á rua Barão de São Felix, nu
mero 128, operário, casado, eom dom icilio elei
toral no districto municipal de SanCAnna. 
(Qualificação requ erida ).

8.697. João Lopes de Souza, filho  de André Lopes de Sou
za e de Felicia  Maria de Souza, nascido a l i  de 
setembro de 1902, no D istricto Federal, residen
te á rua Marechal Bittencourt n. 199, commer
cio solteiro, com dom icilio eleitoral no districto 
municipal de Rio Comprido. (Qualificação re
querida.

8.698. Fernando Gomes d’01iveira. filho  de Manoel Gomes
de d'01ivcira e de V irg in ia  Izzo dO live ira , nascido 
a 23 de dezembro de 1908, no D istricto Federal, 
residente á rua Marechal Bittencourt n. 199, com
mercio, solteiro, com dom icilio eleiloral no dis
tricto municipal de R io Comprido. (Qualificação 
requ erid a ).

5 .699. A lt ivo  Duarte, filho  de Miguel Duarte dos Santos e
de Francisca Maria dos Santos, nascido a 19 do 
fevere iro  de 1900 no Estado do Rio de Janeiro, 
residente á rua D . Em ilia  n . 34, commercio, 
casado, com dom icilio eleitoral no districto mu
nicipal de Espirito Santo. (Qualificação reque
rida) .

8.700. A lfredo Baptista Pereira, filho  de Manoel Baptista
Pereira e de A ltiva  Moreira de Souza, nascido a 
22 de junho de 1885, no Estado de Minas Geraes, 
residente á rua Marechal Cantuaria n . 84- com
mercio, casado, com dom icilio eleitoral no dis
tricto municipal de Espirito Santo. (Qualifica
ção requ erid a ).

8.701. A rlindo José Domingos, filho de Augusto José Do
mingos e de Leopoldina Antonia do Desterro, 
naseido a 23 de fevere iro  de 1912, no D istricto 
Federal, residente á rua Marquez de Valença nu
mero 128, commercio, solteiro, com dom icilio 
eleitoral no districto municipal de SanFAnna. 
(Qualificação requ erid a ).

8.702. E lv ira  Nunes Guimarães, filha  de Oscar de Alm eida
Guimarães e de Leonor Ramos Nunes, nascido a 
9 de agosto de 1909 no Estado do Rio de Janei
ro, residente ã rua Barão de Cotegide n, 245, 
domestica casada, com dom icilio eleitoral no 
districto municipal dc SanFAnna. (Qualificação 
requ erid a ).

8.703. Orlando Russo, filho  de Antonio Russo e de Ursula
Tru lh i, nascido a 3 de janeiro de 1889, no D is
tricto Federal, residente á rua Teixeira  Azevedo 
íi. 143, sapateiro, casado, com dom icilio e le ilo 
ral no districto municipal de SanFAnna. (Trans
ferencia) .

8.704. Sady de Carvalho, filho de Alberto Monteiro de Car
valho e de Alberina Mendes de Carvalho, nascido 
a 24 de maio de 1899, no D istricto Federal, re
sidente á rua José Patrocínio n. 40, commercio, 
solteiro, com dom icilio eleitoral no distristo mu
nicipal de Espirito Santo. (Qualificação reaue- 
r id a . )

8.705. Reynaldo Augusto Brayner, filh o  de João Francisco
de Souza Brayner e de Maria Augusta Brayner, 
nascido a 16 de agosto de 1909, no Estado de 
Pernambuco, residente á rua Carlos de Carvalho
a. 69A  , funccionario publico, solteiro, com do
m icilio  eleitoral no districto municipal de Es
p irito  Santo. (Qualificação requerida.)

8.706. Olympio Carneiro Brandariz, filh o  de Bernardino
Carneiro Brandariz e de Maria Gomes da Con
ceição, nascido a 26 de abril de 1894, no D istricto 
Federal, residente á rua Senhor dos Passos nu
m ero 196, 2° andar, commercio, casado, com do
m icilio eleitoral no districto municipal de Espi
rito  Santo. (Qualificação requerida.)

8.707. Tamarindo Luna, filho de Josepha Rosa, nascido S
9 de outubro de 1903, no D istricto Federal, resi
dente á rua Visconde Nictheroy n. 76, operário, 
casado, com dom icilio eleitoral no districto mu
nicipal de SanFAnna. (Qualificação requerida.),

Nos termos do art. 5o, § 12, do decreto n . 24.129, de 
16 de abril do corrente anno, os titulos serão entregues, na 
fiTrma estabelecida no art. 46 do Regimento Geral dos Juizos, 
Secretarias o Cartorios Eleitoraes, aos proprios eleitores, ou 
a quem restitu ir o recibo de que trata o art. 15, § 4*. com 
a assignatura do eleitor, no verso.

Rio de Janeiro, 24 de julho de 1934. Eu, Ivane Evaristo 
de O liveira, pelo escrivão, subscrevo e assigno. —  Ivane 
Evaristo de O live ira .

Q U AR TA  ZO NA ELE ITO R AI»

De ordem do D r. ju iz eleitoral da Quarta Zona, da 2a 
Cireumscripção do D istricto Federal, faço publico, para co
nhecimento dos interessados, que foram  mandados expedir 
pelo D r. ju iz os titulos eleitoraes dos seguintes cidadãos:

8.708. Pedro Mandovano, filho de João Mandovano e de
Rosalma Capella, nascido a 29 de ju lho de 1904,
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em São Paulo, residente ã rua Moraes e Valle 
n. 9, commercio, solteiro, com dom icilio eleito
ral no districto municipal de SanfAnna. (Quali
ficação requerida .)

5 .709. CKio de O liveira Carvalho, filho  de Belm iro Cân
dido de Carvalho e de Ephigenia O liveira de Car
valho, nascido a 8 de janeiro de 1913, no Estado 
do Rio de Janeiro, residente á rua M inervina 
n . 30, sapateiro, solteiro, com dom icilio eleitoral 
uo districto municipal de SanfAnna. (Q ualifi
cação requerida .)

8.710. Antonio Pereira  Bastos, filh o  de Bernardino Pereira
Bastos e de Maria de Freitas Guimarães, nasci
do a 13 de janeiro de 1899, uo D istricto Federal, 
residente á rua Machado Coelho n. 83, negocian
te, casado, com dom icilio eleitoral no districto 
municipal de San fAnna. (Qualificação reque
rida .)

8.711. Patriek G anley, filho  de Patrick Ganley e de Car
men Barco Ganley, nascido a 26 de fevere iro  de 
1895, no D istricto Federal, residente á rua Pe
dro A lves n. 93, commercio, casado, com domi
c ilio  eleitoral no districto municipal de San fAn
na. (Qualificação requerida.)

8.712. Nelson da Silva Freire, filho  de Hygino José da Ro
cha e de Beralda da Sitva Freire, nascido a 23 
de fevere iro  de 1899, no Estado do Rio de Ja
neiro, residente á rua 4 n. 85, Engenho da Rai
nha, operário, casado, com dom icilio eleitoral no 
districto municipal de Espirito Santo. (Q ualifi
cação requerida.)

8.713. Nestor de O liveira e Silva, filho de Sevcrina A lves
da Silva, nascido a 30 de dezembro de 1907, no 
Estado de Pernambuco, residente á rua das Man
gueiras n. 36, operário, casado, com dom icilio 
eleitoral no districlo municipal de SanfAnna. 
(Qualificação requerida.)

8.714. Florante Castilho Junior, filho  de Florante Augusto
de Castilho e de Arlinda Rosa de Castilho, nas
cido a 28 de novembro de 1910, no D istricto Fe
deral, residente á rua São Carlos sem numero, 
commercio, casado, com dom icilio eleitoral no 
districto municipal de Espirito Santo. (Q ualifi
cação requerida.)

8.715. José Magno de Araújo Fernandes, filho  de Manoo;’
Fernandes de Araújo Nobrega e de Lydia Eliza 
Fernandes, nascido a 27 de fevere iro  de 1894, 
no Estado do Rio Grande do Norte, residente á 
rua F re i Caneca n. 463, funccionario publico, 
casado, com dom icilio eleitoral no districto mu
nicipal de SanfAnna. (T ransferencia .)

8.716. João da Silva Loureiro Junior, filho  de João da
Silva Loureiro e de Cecilia V ieira  Loureiro, nas
cido a 26 de junho de 1896, no D istricto Federal, 
residente á rua Mendonça n. 9, operário, sol
teiro, com dom icilio eleitoral no districto muni
cipal de SanfAnna. (Qualificação requerida .)

8.717. Ariindo Vaz, filho  de Agenor Arlindo Vaz e de Olga
V ie ira  Vaz, nascido a 12 de junho de 1908. no 
D istricto Federal, residente & rua Corrêa Vas
ques n. 77, commercio, solteiro, com dom icilio 
eleitoral no districto municipal de Espirito Suu- 
to . (Qualificação requerida.)

8.718. Manoel d’Almeida, filh o  de Antonio de Almeida e
de Maria de Mello, nascido a 23 de 'm aio  de 1902, 
no D istricto Federal, residtnlo á rua General Pe
dra n. 119, commercio, solteiro, com dom icilio 
eleitoral no districto municipal de SanfAnna. 
(Qualificação requerida.)

8.719. Fernando Clialtein, filho  dc Leopoldo Challein e dc
Zoe Sohet, nascido a 4 de dezembro de 1887, na 
Bélgica, residente á avenida Gusmão n. 478, func
cionario publico, casado, com dom icilio eleitoral 
no districto municipal de SanfAnna. (Q ualifica
ção requerida.)

8.720. Saraliê Elizeu dgs Sanlos, filho  de E lizeu Clemente
dos Santos e de Anna Maria dos Santos, nascido a

22 de fevere iro  de 1908, no D islricto Federal, 
residente á travessa Djalma de Andrade n. S, 
mecânico, casado, com dom icilio eleitoral no 
d istricto municipal de Gamboa. (Qualificação 
requerida .)

8.721. Pedro Celestino Lucio, filho de A lip io  Antonio Lueio
e de Maria Sabina Lucio, nascido a 20 de maio de 
1893, no Estado do Rio de Janeiro, residente ã 
rua Aquidaban n. 251, funccionario publico, ca
sado, com dom icilio eleitoral no districto munici
pal de SanfAnna. (Qualificação requerida.)

8.722. Polycarpo Peres de O liveira, fiiho de Justina Em i
lia de O liveira e de Polycarpo Peres de O livei
ra, nascido a 9 de dezembro de 1888, no Estado 
do Rio de Janeiro, residente â rua Calmon Cabral 
n . 28, Irajá, funccionario publico, solteiro, cora 
dom icilio eleitoral no districto municipal de 
SanfAnna. (Qualificação “ ex -o ffic io ”, B . E . 41,
u. 33.718.)

8.723. Fernando Anlunes Baptista Leite, filho de José An
tunes Baptista Le ite  e de Maria Thereza Ba
ptista Leite, naseido a 15 de janeiro de 1878, no 
Estado do Rio de Janeiro, residente á rua Maga
lhães Couto n. 161, commercio, casado, com do
m icilio eleitoral no districto municipal de Santa 
Anna. (Qualificação requerida.)

8.724. Yicenzo Lombardo Molinaro, filh o  de Pasquale Mo-
linaro e de Maria Raffaela Lombardo, nascido a 
21 de agosto de 1898. no Districto Federal, resi
dente á rua Benedicto Hypollito n. 61, commer
cio, solteiro, com dom icilio eleitoral no districto 
municipal de SanfAnna. (Qualificação reque
r id a .)

8.725. Angelo Maria Longo, fillio  de Angelo Longo e de Do-
Domingas Joias, nascido a 12 de dezembro de 
1909. no D islricto Federal, residente á rua Sena
dor Euzebio n. 254, commercio, casado, com do
m icilio  eleitoral no districto municipal de Santa 
Anna. (Qualificação requerida.)

8.726 Luiz de O liveira, filho  de Ulysses Tliomaz de O livei
ra e de Maria Ignaeia dos Santos, nascido a 14 de 
dezembro dc 1908, no D istricto Federal, residen
te á rua Santa Alexandrina n . 159, operário, sol
teiro, com dom icilio eleitoral no districto muni
cipal de Espirito Santo. (Qualificação requerida.)

8.727. Eugênio de O liveira Gonçalves, filho de José Maria
Gonçalves Junior e de Lueiana Gomes de O live i
ra Gonçalves, nascido ^ 30 de janeiro de 1909, 
r.o D istricto Federal, residente á rua D r. Pessoa 
de Barros n. 46. Eslacio de Sá, commercio, sol
teiro, com dom icilio eleitoral no dislricto muni
cipal de SanfAnna. (Qualificação requerida .)

8.728. José Monteiro Bertholo, filho de José Monteiro Ber-
Iholo e de Delphina Maxima da Rocha, nascido a 
16 de fevere iro  de 1897. no D islricto Federal, 
residente á rua 7 de Slembro n. 202, commercio, 
solteiro, com dom icilio eleitoral no districto mu
nicipal de SanfAnna. (Qualificação reque
r id a .)

5 .729. João Nepomuceno, filho de Alcides Nepomuceno e
de Maria José, nascido a 16 de ju llio  de 1908, no 
Esladade Minas Geraes, residente á rua Gene
ral Silva Telles n. 65, operário, casado, com do
m icilio eleitoral no d i-tric lo  municipal de Espi
rito  Santo. (Quhlificação requerida.)

8.730. João Sim plicio da Silva, filh o  de João Simplicio da
Silva e de fdalina Tobias, nascido a l t  de de
zembro de 1903, no D islricto Federal, residente 
á rua Eslacio n. 33, commercio, solteiro, com do
m icilio  eleitoral no districto municipal de Es
p irito  Santo. (Qualificação requerida.)

8.731. Carlos A lberto de Castro, filho de José de Freitas
Castro e de Leopoldina Maria da Conceição, nas
cido a 14 de março de 1891, no D istricto Federal, 
rer-idenle á rua Visconde de Ilauna n. 577, ope
rário. solteiro, com dom icilio eleitoral no dis- 
tr ic lo  municipal de Espirito Santo. (Qualifica
ção requerida.)
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8.732. Manoel Nogueira de Magalhães, filho  de Antonio Pe
reira  de Magalhães c de Elisa Nogueira de Ma
galhães, nascido a 24 de dezembro de 1908, no 
D istric lo  Federal, residente 4 rua Capitão Fe lix  
n. 73, casa 4. commercio, casado, com dom icilio 
eleitoral no districto municipal do Sant’Anna. 
(Qualificação requerida .)

?.733. Durval Mariano da Costa, filho  de Milton Alta Mi
randa Milton e de Orlanda Marianna da Costa, 
nascido a 25 de dezembro de 1896, no D istricto 
Federal, residente 4 rua Pereira de Siqueira nu
mero 33, operário, casado, com dom icilio eleito
ral no districto municipal de Sant’Anua. (Quali
ficação requerida.)

8.734. Manoel Antonio Coelho, filh o  de Antonio Manoel
Coelho e de Gabriella Maria da Conceição, nasci
do a 20 de maio de 1905, no D istricto Federal, 
residente 4 rua João Cardoso n. 65, casa 4, ope
rário, solteiro, com dom icilio eleitoral no distri
cto municipal de Gamboa. (Qualificação reque
r id a .)

8.735. Anna Souza de Lamare Leite , filh a  de Caetano
Brandão de Souza e de Joanna Antonia Lisbôa 
de Souza, nascida a 6 de dezembro de 1890, no 
Estado do Maranhão, residente 4 travessa Doutor 
Araújo n. 17, domestica, casada, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Espirito San
to. (Qualificação requerida.)

8.736. P r idencio Calixto, filho de Joaquim Calixto e de Ju
lia Conceição Calixto. nascido a 29 de maio de 
1904, no Estado do Rio dc Janeiro, residente 4 
rua Rezende n. 33, sapateiro, solteiro, com do
m icilio eleitoral 110 districto municipal de Sa<ua 
Anna. (T ransferencia .)

1.737. Leodoro Xavier da Silva, filh o  de Targino Xavier
4Ia Sliva e dc Gracilina Maria dos Santos, nasci
do a 24 de maio dc 1909, no Estado ia Bahia, re
sidente 4 rua D. Manoel n. 68, operário, soltei
ro, com dom icilio eleitoral no districto municipal 
do Espirito Santo. (Qualificação requerida.)

8.738. Antonio Ventura Nunes, filho  de João Ventura Nu
nes e de Maria Guizan Nunes, nascido a 20 do 
maio de 1891, no Eslado do Rio Grande do Sul, 
residente 4 rua Paysandu’ n. 183, casa 12, com
mercio, casado, com dom icilio eleitoral no dis
tricto municipal de Espirito Santo. (Qualifica
ção requerida.)

5 .739. Eugênio Francisco Rodrigues, filho  dc Joaquim
Rodrigues e de Isabel da Conceição, nascido a 13 
de setembro de 1901, no Eslado do Rio de Ja
neiro, residente á rua Julio do Carmo n. 52, com
mercio, solteiro, com dom icilio eleitoral no dis
tricto municipal de Espirito Santo. (Qualifica
ção requerida.)

8.710. Antenor Lopes, filho de Jeronymo Pinto Lopes e dc
Am elia de Jesus Lopes, nascido a 22 de novem
bro do 1902, no D istriclo Federal, residente 4 
ladeira do Castro n. 54, casa 2, commercio, sol
teiro, com dom icilio eleitoral no districto muni
cipal de Espirito Santo. (Qualificação reque
r id a .)

8 .7 11. Arthur Gatli. filho de Xicolau Galti o ,jc Jesoalda
Apático Gatti, na-cido a 28 de outubro de 1891, 
no D istricto Federal, residente 4 avenida Mcm 
de S4 n. 113, operário, casado, com dom iciilo 
eleitoral 110 districlo municipal de Espirito Sair- 
to , (Qualificação requerida.)

8.742. Iracu’ Oliveira, filho de Lucas Araújo O liveira e
de Gergomina Gomes O liveira, nareido a 22 dc 
outubro de 1910, no F-tado do Rio Grande do Sul, 
residente 4 rua Paysandu’ n . 88, funccionario 
municipal, solteiro, com dom icilio eleitoral no 
districto municipal de E.-pirito Santo. (Q ualifi
cação requerida.)

8.743. Ubyrajara Ribeiro Sarmento, filho  de Guilherme
Augusto Ribeiro Sarmento e de Maria Deolinds 
de A lm eida Sarmento, nascido a 31 de dezembro 
dc 1908, uo Districto Federal, residente 4 praça

Henriqueta n. 32, cotn.iiercio, casado, com domi
c ilio  eleitoral no districto municipal de Espirito 
Santo. (Qualificação requerida .)

8.744. Enzo de Gusmão, fiih o  de Pedro Alexandrino de
Gusmão e de Izaura Bento de Gusmão, nascido a 
29 de janeiro de 1900, em Belem, Estado do Pará, 
residente á rua José Ilig ino n. 9, commerciante, 
casado, com dom icilio eleitoral no districto mu
nicipal de Espirito Santo. (Transferencia .)

8.745. Orlando Engelke, filho  de João Engelke e de Herci-
lia Engelke, nascido a 20 de dezembro de 1911, 
no Estado do Rio de Janeiro, residente á rua Ba
rão de Mesquita n. 875, commercio, solteiro, com 
dom icilio eleitoral 110 districto municipal de 
SantAnna. (Qualificação requerida.),

8.716. M iguel Tostes, filho  de Manoel Orphilino Tostes e 
de Constança Vianna Tostes, nascido a 23 de 
agosto de 1897, no Estado do Rio Grande do Sul, 
residente á rua Eurydes de Mattos n. 40, Laran- 
çeiras, o ffic ia l de protesto de letras, casado 
com dom icilio eleitoral uo districto municipal 
de Rio Comprido. (Qualificação “ ex -o ffic io ”, B . 
E . 23, n. 7 .879.)

J.717. Oscar Machado, filh o  de Felipe Machado e de Pal- 
m ira Machado, nascido a 22 de junho de 1907, 
110 Estado do Rio de Janeiro, residente â rua 
Barão de Mesquita n. 706, commercio, casado, 
com dom icilio eleitoral 110 districlo municipal 
de SantAnna. (Qualificação requerida.)

8.748. Moacyr A rbex  Dinamarco, filho de João Arbex e de 
Belm ira Dinamarco, nascido a 23 de agosto de 
1907, no Estado de Minas Geraes, residente á rua 
2 de dezembro, 26, estudante, solteiro, com domici
lio eleitoral 110 districto municipal de E sp ir ito , 
Santo. (T ransferencia .)

8.719. Fráncisco Vaz do Valle, filho de Manoel Vaz do 
Valle de Francilina Maria Conceição, nascido a 26 
de outubro de 1899, uo D istricto Federal, residen-, 
te á rua SantAnna, commercio, casado, com do
m icilio eleitoral no d istricto 'm unicipal de Santa- 
Anna. (Qualificação requerida.)

8.750. Nelson Pereira Jardim, filho de Nicolau V irissim o
A lvarez Jardim e de Am elia A lves Pereira Jardim, 
nascido a 12 de dezembro de 1900, no Districto F e 
deral, residente à Travessa Patrocínio, 16, c. 13. 
commercio, casado, com dom icilio  eleitoral no 
districto municipal de Espirito Santo. (Q ualifi
cação requerida.)

8.751. David Lu iz Corrêa, fillio  de Lu iz Rodrigues Corrêa,
e de Francisea Romano Corrêa, nascido a 7 de 
dezembro de 1904, no D istricto Federal, residen
te á rua Silva Rabello, 101, c. 26, commercio, 
solteiro, com dom icilio eleitoral no districto mu
nicipal de SantAnna. (Qualificação requerida .)

8.752. Luciaun Cavalcante, fillio  de Antonio Cavalcante e
do Maria da G loria Cavalcante, nascido a 20 de 
ju lho de 1909, no D istricto Federal, residente á 
rua "da Relação, 45, operário, solteiro, com domi
c ilio  eleitoral no districto municipal de Espirito 
Santo. (Qualificação requerida.)

8.733. Claudionor Leito  de Castro, filho  de Joanna Le ite  de 
Castro, nascido a 3 de fevereiro  de 1906, no Dis
tricto Federal, residente á rua Campos da Paz, 
23, commercio, solteiro, com dom icilio eleitoral 
no. districto municipal de Espirito Santo. (Qua
lificação requerida.)

3.754.

**-755,

Frederico Carlos Maigere. filho de Arthur F rederi
co Maigre e de Ilisa Francisea Labastie, nascido 
a 23 de outubro de 1905, no D istricto Federal, 
residente á Travessa, Navarro, 16, commercio, ca
sado, eonr dom icilio eleitoral no districto muni
cipal dc SantAnna. (Qualificação requerida .)

E lysio Alves, filho  de Germano A lves e de Anna do 
Valle Alves, nascido a 27 de janeiro de 1913, no 
D istricto Federal, residente á rua do Senado, 
104, commercio, solteiro, com dom icilio eleitoral 
no districto municipal de Espirito Santo. (Qua
lificação requerida.)



1486 Seéunda-felra 30 BOLETIM ELETTOBÂE Julho de 1934

8.756. Aristides de Carvalho Bastos, filh o  de Ladislau de
Carvalho Bastos e do Jesuina de L im a Pereira, 
nascido a 31 de ju lho d8 1892, no Estado do Ria 
de Janeiro, residente á rua Antunes Maciel, 17; 
mecânico, casado, com dom icilio eleitoral no dis
tricto municipal de Esp irito  Santo. (Qualifica
ção requerida .)

8.757. Oswaldo Francisco Gomes, filh o  de José Francisco
Gomes e de Hçymogenia Lopes Gomes, nascido a 
2 de agosto de 1906, no D istricto Federal, resi
dente á rua S . Lu iz Gonzaga, 216, c. 21, commer
cio, casado, com dom icilio eleitoral no distrieto 
municipal de Espirito  Santo, (Qualificação re 
querida .)

8.758. Raul José da Silva, filh o  de Cezarina Maria da Silva,
naseido a 14 de maio de 189, no D istricto F e 
deral, residente á rua Ernany, 27. Realengo, ope
rário, casado, com dom icilio eleitoral no districto 
municipal de SanFAnna. (Qualificação reque
rida . )

8.759. frineu  do Nascimento, filh o  de Nerina da S ilva Cruz,
nascido a 18 de dezembro de 1912, no D istricto 
Federal, residente á rua Dona Em ilia, 31, operá
rio, solteiro, com dom icilio eleitoral no districto 
municipal de Espirito  Santo. (Qualificação re 
querida .)

8.760. Arnaldo Carolo, filh o  de Joaquim Carc-io, e de Ma
ria  dos Santos Carolo, nascido a 9 de março da 
1912, no D istricto Federal, residente á Avenida 
Pastcur, 404, c. 18, empregado publico, solteiro, 
com dom icilio e leiloral no districto municipal do 
SanFAnna. (Qualificação requerida .)

8.761. Ezio Ferre ira  Pacheco, filh o  de Guilherme Ferre ira
Pacheco e de Maria Francisco Pacheco, nascida 
a 27 de setembro de 1908, no D istricto Federal, 
;esidente á avenida Suburbana n. 1.122, moto
rista, solteiro, com dom icilio ele ilora l no distri
cto municipal de Espirito Santo. (Qualificação 
requerida .)

8.762. Raymundo Ferreira  Garcia, filh o  do Francisco F er
reira  Garcia e de Maria V ie ira  Garcia, nascido 
a 21 de ju lho de 1910, no D istricto Federal, re
sidente á rua D . Cecilia n. 18, auxiliar de es- 
criptorio, casado, com dom icilio eleitoral no dis
tricto municipal de Rio Comprido. (Qualificação 
requerida .)

8.763. W aldem ar Francisco Gomes, filh o  de José Francis
co Gomes e de Hermengarda Lopes Gomes, nas
cido a 13 de abril de 1909, no D istricto Federal, 
residente á rua Visconde Abaeté n. 60, commer
cio, solteiro, com dom icilio eleitoral no d istri
cto municipal de Espirito Santo. (Qualificação 
requerida. )

8.764. Mario Jacintho, filh o  de Jacintbo Sebastião e de E te l-
vina Gonçalves, nascido a 8 de dezembro de 1898, 
no Estado do Rio de Janeiro, residente á rua A l
varo  de Miranda n . 96, oeprario, solteiro, com 
dom icilio eleitoral no districto municipal de Es
p irito  Santo. (Qualificação requerida .)

8.765. A lz ira  Armond Testa, filha de A lberto Testa e dc
Rita Augusta de Barros, nascida a 22 de ju lho 
de 1892, no Estado do Rio de Janeiro, residente 
á rua dos Coqueiros n. 29, operaria, casada, com 
dom icilio eleitoral no districto municipal de Rio 
Comprido. (Qualificação requerida .)

8.766. Maria Lessa, filha de João da Silva Lessa e de F lo -
rinda de Vasconcellos Lessa, nascida a 23 de 
março de 1908, no D istricto Federal, residente ú 
rua D . M inervina n . 17, commercio, viuva, com 
dom icilio eleitoral no districto municipal de Es
p ir ito  Santo. (Qualificação requerida .)

8.767. Francisco Lessa, fillio  de João da Silva Lessa c do
Florinda de Vasconcellos Lessa, nascido a 20 de 
fevere iro  de 1911, no D istricto Federal, residente 
á rua D . M inervina n. 17, commercio, solteiro, 
com dom icilio eleitoral no districto municipal 
de Espirito Santo. (Qualificação requerida .)

8.768. Aristides da Costa Figueiredo, filh o  de Francisco
Pacheco de F igueiredo e de Bellarm ina da Costa 
F igueiredo, nascido a 1 de ju lho de 1893, no Es
tado do Rio de Janeiro, residente á rua Senador 
Euzebio n . 420, commercio, casado, com dom i
c ilio  eleitoral no districto municipal de Santa 
Anna. (Qualificação requerida .)

8.769. A b ilio  Lopes Monteiro, filh o  de Casimiro Lopes
Monteiro e de Isabel Maria da Conceição, nasci
do a 28 de ju lho de 1906, no Estado do Rio de 
Janeiro, residente á rua Padre Januario n. 36, 
commercio, casado, com dom icilio eleitora! no 
districto municipal de Espirito Santo. (Q ualifi
cação requerida.)

8.770. W ashington Fernandes Garcia, filh o  de José F er
nandes Garcia e de Antonietta Mamede Garcia, 
nascido a 3 de janeiro de 1909, no D istricto Fe
deral, residente á rua S. Carlos s/n, operário; 
solteiro, com dom icilio e leiloral no districto mu
nicipal de Espirito Santo. (Qualificação reque
r id a .)

8 771. Assis Ribeiro, fillio  de E lydio.José R ibeiro e de An
tonia Guimarães Ribeiro, nascido a 8 de dezem
bro de 1897, no Estado do Rio de Janeiro, resi
dente á rua S . Carlos n. 151, commercio, sol
teiro. com dom icilio eleitora! no districto muni
cipal de SanFAnna. (Qualificação requerida .)

8.772. Gabriel de Almeida, filh o  de Lu iz de Almeida e dc
Maria das Dôrcs, nascido a 5 de maio de 1S98. 
no D istricto Federal, residente á rua Carmo Neto 
n . 268, commercio, solteiro, com dom icilio e le i
toral no distrieto municipal de SanFAnna. (O na. 
lificação requerida .)

8.773. José Antonio Rodrigues, filh o  de Ari indo Antonio
Rodrigues e de Julia da Conceição, nascido a 22 
de dezembro de 1905, no Estado do Rio de Ja
neiro, residente á rua S. Pedro n. 265, commer
cio. solteiro, eom dom icilio eleitoral no distrieto 
municipal de SanFAnna. (Oualificação reque
r id a .)

8.774. Sylvio  Conti. fillio  de Santo Conli e de Angela Iza-
bel. nascido a l i  de novembro de 1895. no Dis
tricto Federal, residente á rua D. Julia n. 28, 
alfaiate, casado, com dom icilio eleitoral no dis
tricto municipal de SanFAnna. (Qualificação re
querida .)

8.775. Manoel do Barros Araújo, filh o  de Joaquim de Bar
ros Araújo e de Maria de Araújo, nascido a 25 

' de janeiro de 1909, no Estado do Maranhão, resi
dente á avenida Henrique Valladares n. 101, com
mercio, solteiro, com dom icilio e leiloral no dis
tricto municipal dc Espirito  Santo. (Qualifica
ção requerida .)

8.776. Agenor da Costa Cordeiro, filh o  de Ignacio da Costa
Cordeiro e de Clara Cordeiro, nascido a 27 de 
junho de 1902, no Estado do Rio de Janeiro, re
sidente á rua do Bispo n. 71, barbeiro, solteiro, 
com dom icilio eleiloral no districto municipal de 
SanFAnna. (Qualificação requ erida .)

8.777. Mario dos Passos, filh o  de Maria Amalia dos Pas
sos. nascido a 14 de setembro de 1909. no Dis
tricto Federal, residente á rua Visconde de Itau- 
na n. 581, operário, solteiro, com dom icilio e le i
toral no districto municipal de Espirito  Santo. 
(Qualificação requerida .)

8.778. Durval P into da Fonseca, filh o  de Manoel P into da
Fonseca e de Francclina Thcodora da Fonseca, 
nascido a 11 de setembro dc 1908, no D istricto 
Federal, residente á rua Ileleodora n. 82, T erra  
Nova, commercio, soltcifo. com dom icilio e le i
toral no districto municipal de K«nipJio Santo. 
(Qualificação requerida .)

8.779. Jo=é A lves dos Sanlos. filh o  de Antonio Alves Lobo
e de Maria São Pedro I.obo. nascido a 12 do gos- 
lo  de 1903. no Eslado da Bahia, residente á rua 
Barão da Gambôa n . 21, c. 1, eiectricista. casa
rio. com dom icilio eleitoral no districto munici
pal de Gambôa. (T ransferencia .)
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8.780. Hermes Sigclo, filho  de Lu iz Sigolo e de Mana Ju
lia Sigolo, nascido a 23 de agosto de 1907, no 
Estado do Rio de Janeiro, residente á rua Seis 
n . 45, Engenho da Rainha, operário, solteiro, com 
dom icilio eleitoral no districto municipal de Es
p irito  Santo. (Qualificação requerida .)

8 781. A lvaro Cardoso Martins, filho  de José Maria da S il
va Martins e de Maria Philomena Cardoso Mar
tins, nascido a 25 de janeiro de 1894, no D istri
cto Federal, residente á rua Visconde de Itabaia- 
na n. 162, commercio, casado, com^ dom icilio 
eleitoral no districto municipal de San fAnna. 
(Qualificação requerida .)

8.782. O legario Manso, filho de Claudiano Manso e de L u i-
teria  de O liveira Manso, nascido a 6 de março 
de 1891, no D istricto Federal, residente á praça 
da Freguezia n. 29,' funccionario municipal, ca
sado, com dom icilio eleitoral no dislricto muni
cipal de SanfAnna. (T ransferencia .)

8.783. José Cupertino Junior, filh o  de José Cupertino dos
Anjos e de Maria Ramos do3 Anjos, nascido a 8 
de setembro de 1910, no Estado de Alagoas, resi
dente á rua Camerino n . 57, I o andar, dactylo- 
grapho, solteiro, com dom icilio eleitora lno dis
tricto municipal de Gamhôa. (T ransferencia .)

8.784. José Maria Pere ira  Luso. filh o  de Joaquim Pereira
Luso e de Lucinda Caseaes Luso, nascido a 3 de 
dezembro de 1906, no Estado do Maranhão, resi
dente á rua do Senado n. 74, I o andar, commer
cio, solteiro, com dom icilio eleitoral no districto 
municipal de SanfAnna. (Qualificação reque
r id a .)

8.785. Am érico íta lo  Manes, filho  de Protasio Manes e de
V irg ín ia  SanfAnna, nascido a 9 de maio de 1913, 
no Districto Federal, residente á rua Benedicto 
H ippolitq n. 57, c. 7,. commercio, solteiro, com 
dom icilio eleitoral no districto municipal de 
SanfAnna. (Qualificação requerida .)

8.786. Francisco dos Santos, filh o  de Francisco João dos
Santos e de Maria Fracisca da Conceição, nas
cido a 12 de novembro de 1892, no D istricto Fe
deral, residente á rua Conde de Bom fim  n. 255, 
motorista, casado, com dom icilio eleitoral no dis
lr ic to  municipal de Espirito Santo. (Qualifica
ção requerida.)

8.787. Antonio Ramos Junior, filho  de Antonio Ramos e
de Javenisa Rosa Ramos, nascido a 2 de junho de 
1901, no D istricto Federal, residente á avenida 
Nova York n. 52, motorista, casado, com domi
c ilio  eleitoral no d istric lo  municipal de SanU 
Anna. (Qualificação requerida .)

8 788 Alcides Arthur do Nascimento, filh o  de A rlhu r do 
Nascimento e de Q u ilena  Maria da Conceição, 
nascido a 11 de abril de 1902. no D istricto Fede
ral. residente á rua Conde de Bom fim  n . 283, 
ca «a 5, pintor, casado, com dom icilio eleitoral no 
districto municipal de SanfAnna. (Qualificação 
requerida .)

8 789 João Teixeira  de Carvalho, filh o  de Antonio José 
Te ixe ira  de Carvalho e de Josepha Maria de Gus
mão nascido a 11 de setembro de 1875, no Dis
tricto Federal, residente á rua Commandante 
Maurity n. 71, industrial, casado, com dom ici
lio  eleitoral no districto municipal de SanfAnna- 
(Qualificação requerida .)

Nos termos do art. 5o, § 12, do decrelo n. 24.129, de 
16 do abril do corrente anno, os titulos serao entregues, na 
form a estabelecida no art. 46 do Regimento Geral dos Juí
z o s  Secretarias e Carlorios Eleitoraes, aos propnos e le ito
res ou a q u e m  restitu ir o recibo de que trata o art. 15 § 4°, 
com a assiguatura do eleitor, no verso.

R io de Janeiro, 24 de ju lho de 1934. —  Eu, lvane Eva- 
risto de O liveira, pelo escrivão, subscrevo e assigno, lvane  
Evaristo  de O live ira .

Q U AR TA  ZO NA  E LE IT O R  AP

De ordem do D r. ju iz  eleitoral da Quarta Zona, da 2* 
Çircumscripção do D islricto Federal, faço publico, para co-.

nhecimento dos interessados, que foram  mandados expedir 
pelo D r. ju iz os titulos eleitoraes dos seguintes cidadãos:

8.790. Aryceno Francisco Gutierrez, filh o  de Julio Va len -
tim  Gutierrez e de Alice Colombo Gutierrez, nas
cido a 14 de setembro de 1906, no D istricto Fe
deral, residente á rua V ie ira  da Silva n. 19, func
cionario publico, solteiro, com dom icilio eleitoral 
lio districto municipal de SanfAnna. (Qualifica
ção requerida.)

8.791. Amancio W aldem ar da Costa, filh o  de Manoel Dias
Costa e de Dolores Carlos da Costa, nascido a 18
de outubro de 1912, no Estado do Rio de Janeiro, 
residente á rua do Bispo n. 15, commercio. sol
teiro, com dom icilio eleitoral no districto muni
cipal de Espirito  Santo. (Qualificação reque
rida.)

8.792. Pedro Joaquim de O liveira, filh o  de Joaquim Mar
tins de O liveira e de Joana da Conceição, nascido 
a 1 de fevere iro  de 1896, no Estado da Parahyba 
do Norte, residente â rua São Cláudio n. 32, Es- 
tacio, m ilitar, casado, com dom icilio eleitoral no 
districto municipal de Espirito Santo. (Q u a lifi
cação requerida.)

5 .793. João V icente Panar, filh o  dc João Panar e de An
gela Maria Collaço, nascido a 25 de abril de 1882, 
no D istricto Federal, residente á rua Senador 
Euzebio n. 416, casa V, proprietário, casado, com 
dom icilio eleitoral no districto municipal do 
SanfAnna. (Qualificação requerida.)

8.794. Agenor José. de Andrade, filh o  de A lfredo Lorenço
de Andrade e de Em ilia  Lorenço Brese, nascido a 
27 de fevere iro  de 1904, no D istricto Federal, re 
sidente á rua Almeida Bastos n. 101, motorista, 
solteiro, com dom icilio eleitoral no districto pau- 
nicipal de 'E sp irito  Santo. (Qualificação reoue- 
rida.)

8.795. A lvaro de O liveira, fillio  de José Clemente de O li
ve ira  e de Anna P inheiro de O liveira, nascido a 
20 de outubro de 1896, no D istricto Federal, resi
dente á rua Senador Euzebio n . 544, casa 5, com
mercio, casado, com dom icilio eleitoral no d istri
cto municipal de SanfAnna. (Qualificação re
querida.)

8.796. Oscar Machado de O liveira, filh o  de Pedro Machado
de O liveira e de Idalina Lea l da Silva, nascido a 
12 de março de 1900, no Estado de Minas Geraes, 
residente á rua Bangú n. 138, operário, viuvo, 
com dom icilio eleitoral no districto municipal de 
San fAnna. (Qualificação requerida.)

8.797. Ilka Pereira  Rodrigues, filha  de Joaquim Pereira  e
de Felic ia  Rodrigues V ieira, nascida a 6 de agos
to de 1908, no D istricto Federal, residente á rua 
da Passagem n. 63, casa 8, domestica, casado, com 
dom icilio eleitoral no districto municipal de 
SanfAnna. (Qualificação requerida.)

5 .798. Ubirajara Guimarães Lobo, filh o  de José Lobo Ju
nior e de Julieta Guimarães Lobo, nascido a 20 de 
m aio de 1912, no D istricto Federal, residente á 
rua da Pedreira n. 55, Cascadura, commercio, ca
sado, com dom icilio eleitoral no d islricto muni
cipal de Espirito Santo. (Qualificação reque
rida.)

8.799. Juvenal Mario Raposo, filho  de Manoel Malhias Ra
poso e de Maria A lves M oreira Raposo, nascido a 
19 de janeiro de 1898, no D istricto Federal, resi
dente á rua Ferre ira  de Araú jo n. 23, contador, 
casado, com dom icilio eleitoral no districto mu
nicipal de Espirito Santo. (Qualificação reque
rida.)

8.800. Ricardo Ferreira , filh o  de Ignez Julia de O liveira,
nascido a 14 de agosto de 1C10, no D istricto F e 
deral, residente á rua Maia Lacerda n . 49, func
cionario publico, solteiro, com dom icilio eleitoral 
no districto municipal dc San fAnna. (Qualifica
ção requerida.).
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8.801. Jacy Baptista Coelho, filh o  de Augusto Baptista Ne-
pomuceu- e de Artem lzia Maria Nepomuceno, 
nascido a 25 de março de 1912, no D istricto Fe
deral, residente á rua D. Em ilia  n. 51, domestica, 
casada, com dom icilio eleitoral no districto mu
nicipal de Espirito Santo. (Qualificação reque
rida.)

8.802. Jayme Gonçalves da Silva, fillio  de José Manoel Gon
çalves da Silva e de Maria Rosa da Silva, n iscido 
a 51 de ju lho de 1902, no D istricto Federal, re
sidente á rua Pereira Nunes n. 101, medico, ca
sado. com dom icilio eleitoral no districto muni
cipal de Espirito Santo. (Qualificação reque
rida.)

8.803. Fernando P into V ieira , filh o  de A lfredo Pinto V ie ira
e de Rosa da Silva V ieira, nascido a 30 de abril 
de 1908, no D istricto Federal, residente á rua En
genho Novo n. 114, commercio, casado, com do
m icilio  eleitoral no districto municipal de Es
p irito  Santo. (Qualificação requerida.)

8.804. Manoel José Ribeiro, filh o  de José R ibeiro e de Ma
ria Rosa de Gouveia, nascido a 17 de fevere iro  de 
1885, no D istricto Federal, residente á praia das 
F lexeiras n. 48, commercio, casado, com dom ici
lio  eleitoral no districto municipal de Espirito  
Santo. (Qualificação requerida.)

8.805. Esequiel Maia, filh o  de Antonio José Maia e de Iso-
lina dos Santos Maia, nascido a 20 de março de 
1909, no D istricto Federal, residente á rua Macau 
n. 20, ilha do Governador, operário, solteiro, 
com dom icilio eleitoral no districto municipal da 
Espirito Santo. (Qualificação requerida.)

8.806. Laudelino da Silva Brito, filho  de Pedro da Silva
B rito  e de Arumpha Rosa de Macedo, nascido a 
3 de ju lho de 1903, no D istricto Federal, residen
te á rua dos Inválidos n. 137, operário, casado, 
■com dom icilio eleitoral no districto municipal da 
Espirito Santo. (Qualificação requerida.)

8.807. Moacyr Barroso Pereira, filho  de Alcindo Barroso
Pereira  e de Luzia Maria de Barroso Pereira, 
nascido a 5 de abril de 1908, no D istricto F e 
deral, residente á rua Senhor de Mattosinhos nu
mero 96, commercio, solteiro, com dom icilio e le i
toral no districto municipal de Esp irito  Santo. 
(Qualificação requerida.)

8.808. Augusto Senna, filh o  de Clara Senna, nascido a 2 de
maio de 1912. em São Salvador, Estado da Bahia, 
residente á rua Sacadura Cabral n. 49, 2° andar, 
maritimo, solteiro, com dom icilio eleitora! no 
d istricto municipal de Gambôa. (Qualificação 
requerida.)

8.809. Rafael da Silva Xavier, filh o  de Francisco Xavier
Junior e de Maria da Silva Xavier, nascido a 20 
de abril de 1894, no Estado da Parahyba do Nor
te, residente á rua Nascimento Silva n. 266, 
funccionario publico, casado, com dom icilio e le i
toral no districto municipal de SanFAnna. 
(Transferencia.)

8.810. Rubem da Silva Gueiros, filho de Jcronymo Gueiros
e de Cecilia Gueiros, nascido a 11 de novembro 
de 1908, no Estado de Pernambuco, residente á 
rua Prudente de Moraes n. 99, funccionario pu
blico, casado, com dom icilio eleitoral no districto 
municipal de SanFAnna. (Transferencia.)

8.811. Guarino Seida, filh o  de Nicolau Seida e de Rosa V i-
dal Seida, nascido a 27 de maio de 1905, no Dis
tricto Federal, residente á rua Paula Mattos nu
mero 174, commercio, casado, com dom icilio 
eleitoral no districto municipal do SanFAnna. 
(Qualificação requerida.)

8.812. João Baptista da Silva, filh o  de Joaquim Andrade
Silva e de Augusta Maria da Silva, nascido a 24 
de junho de 1899, em Ponte Nova, Estado de Mi
nas Geraes, residente á rua F re i Caneca n. 44, 
1* andar, alfaiate, casado, com dom icilio eleito
ral no districto municipal de SanFAnna. (Qua
lificação requerida.)

8.813. Aristheu  Lopes da Silva Moraes, filh o  de Aceacio 
Lopes da Silva Moraes e de Anna Maria Machado 
Moraes, nascido a 8 de maio de 1892, no D istricto 
Federal, residente á rua Pedro Am érico n. 84, 
casa 11, commercio, casado, com dom icilio elei—- 
toral no districto municipal de Espirito  Santo. 
(Qualificação requerida.)

«8.814. A lberto Pinto Mendes, filh o  de Antonio Pinto Men
des e de Maria das Dôres Avelar Pinto, nascido 
a 27 de novembro de 1875, no D istricto Federal, 
residente á rua Itapirú  n . 401, casa I, commer
cio, casado, com dom icilio eleitoral no districto 
municipal de Rio Comprido. (Qualificação re
querida.)

8.815. Francisco Lopes da Silva, filh o  de Manoel Lopes da
Silva e de Rosa Maria da Conceição, nascido a 23 
de maio de 1899, no Estado de Pernambuco, resi
dente á rua do Monte n . 63, casa 4, maritimo, 
solteiro, com dom icilio eleitoral no districto mu
nicipal de Gambôa. (Qualificação requerida.)

8.816. Lazaro da Silva Godinho, filh o  de Joaquim da Silva
Gadinho e de Olina Francisca. nascido a 9 de 
janeiro  de 1909, no Estado do Rio de Janeiro, re
sidente á rua Pereira de Almeida n. 59, commer
cio. solteiro, com dom icilio eleitoral no districto 
municipal de Espirito Santo. (Qualificação re 
querida.)

8.817. W aldem ar Martins, fiih o  de Arthur Martins e de
Em ilia  Clara Rosa da Silva, nascido a 30 de ja 
neiro de 1900. no D istricto Federal, residente á 
rua Ter.ente Costa n. 132. commercio, solteiro, 
eom dom icilio eleitoral no districto municipal de 
Espirito Santo. (Qualificação requerida.)

8.818. Osorio Corrêa de Araújo, filh o  de Cecilio Garcia de
Araújo e de Minervina Corrêa de Araújo, nascido 
a 3 de março de 1902. no Estado da Bahia, resi
dente á rua General Argollo n. 78. casa I I I ,  com
mercio, casado, com dom icilio eleitoral no dis
tricto municipal de SanFAnna. (Qualificação re
querida.)

8.819. Joaquim .Tanuario. filh o  de Fernando Januario e de
Luiza Rita. nascido a 8 de agosto de 1897, no 
Estado de Minas Geraes, residente á rua São Cle
mente n. 387. sala 22, motorista, casado, eom 
dom icilio eleitoral no districto municipal de Es
p irito  Santo. (Qualificação requerida.)

8.820. Octavio Lopes da Cruz, filh o  de Antonio Lopes da
Cruz e de Castorina de Souza Cruz. naseido a 18 
de abril de 1903. no D istricto Federal, residente & 
rua Garnier n. 233. contador, casado, com dom i
c ilio  eleitoral no districto municipal de Santa 
Anna. (Qualificação requerida.)

8 .8?1. Estanislau Serafim  de O liveira, filh o  de Ascendina 
Serafina. nascido a 25 de maio de 1910, no Es- 
*ado do Rio de Janeiro, residente á rua Senhor 
de Mattosinhos n. 68, funccionario publico, sol
teiro, eom dom icilio eleitoral no districto munici
pal de Espirito Santo. (Qualificação requerida.)

8.822. Joaquim Soares de O liveira, filh o  de Bebiano Soares
e de Faustina de O liveira, nascido a 12 de agosto 
de 1903. em Flores. Estado de Goyaz. residente á 
rua Frei Caneca n. 182. operário, solteiro, com 
dom icilio eleitoral no districto municipal de 
SanFAnna. (Qualificação requerida.)

8.823. Sirnão Gerchgorim, fiiho de Nuchim Gerrhgorim  o
de F irina Gerclizorim, nascido a 25 de maio de 
1903, na Rumania, residente á rua Araripe Ju
nior n. 58, negociante, casado, com dom icilio 
eleitoral no districto municipal de SanFAnna. 
(Qualificação requerida.)

8.824. Eurico Ferreira  de Mello, filho  de José Joaquim dc
Mello, filh o  de José Joaquim de Mello e de Em i- 
liana Ferreira  de Mello, nascido a 14 de junho de 
1896, em Barra Mansa. Estado do Rio de Janeiro, 
residente «4 rua Betla de São João n. 225, sobra
do, commercio, solteiro, com dom icilio eleitoral
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no districto municipal de Sant’Anna. (Q u a lifi
cação requerida.)

8,825. A lvaro  Barreto, filh o  de Francisco Antonio de Araú
jo  Barreto Junior e de Laura Em ilia  Paiva dos 
Santos Barreto, nascido a 31 de agosto de 1890, 
no D istriclo Federal, residente á rua Visconde de 
Itauna n. 517, commercio, casado, com dom icilio 
ele itora l no districto municipal, de SantAnna. 
(Qualificação requerida.)

8.82G. Joaquim dc Araújo, filh o  de José Joaquim de Araújo 
e de Adelaide da Conceição, nascido a 18 de maio 
de 1893. no D istricto Federal, residente á rua Se
nador Pompeu n. 223, commercio, solteiro, com 
dom icilio eleitoral no districto municipal de 
SantAnna. (Qualificação requerida.)

8.827. Risoleía ToVal Guimarães, filh o  de José de Souza
Guimarães e de Luciolina Tova l Guimarães, nas
cido a 24 de novembro de 1904. no D istricto F e 
deral, residente á rua Universidade n . 131, do
mestica, solteira, com dom icilio eleitoral no dis
tricto municipal de Espirito Santo. (Qualificação 
requerida.'

8.828. W aldem ar V ie ira  Cardoso, filh o  de Antonio V ie ira
Cardoso e de Victorina Maria da Conceição, resi
dente á rua Prim eiro  de Março n. 155, operário, 
solteiro, com dom icilio eleitoral no districto mu
nicipal de Espirito Santo. (Qualificação reque
rida.'

°  829. Antonio Ferreira Baptista. filh o  de Antonio F erre i
ra Baptista e de Thereza de Jesus, nascido a 8 
de junho de 1902, no D istricto Federal, residente 
á rua Cajueiros n. 47, opeiario, casado, com do
m icilio  eleitoral no districto municipal de Santa 
Anna. (Qualificação requerida.)

8.830. José de Souza, filh o  de Euzebio de Souza e de Per-
ciliana Vale de Souza, nascido a 13 de novembro 
de 1901, em Petropolis, Estado do Rio de Janeiro, 
residente á rua Conde de Bom fim  n. 1.285, cas3 
n . 5, maritimo, solteiro, com dom icilio eleitoral 
no districto municipal de Espirito Santo. (Qua
lificação requerida.'

8.831. Benilde Tavares de Menezes, filb o  de Em ydio Ta
vares de Menezes e de Joaquina Maria de Mene
zes. nascido a 13 de março de 1894, no Estado de 
Sergipe, residente á rua Visconde de Itamaraty 
n . 11, casa 2, motorista, casado, com dom icilio 
ele itora l no districto municipal de SantAnna. 
(Qualificação requerida .)

8.832. V irg ilio  Solano dos Santos, filho de Francisco So-
lano dos Santos e de Francisea Maria dos Santos, 
nascido a 15 de agosto de 1910, no D istricto Fe
deral, residente á rua Santa Maria n. 2, operário, 
solteiro, com dom icilio eleitoral no dislricto mu
nicipal de Espirito Santo. (Qualificação reque
r id a . '

8 .833. Manoel Pereira dc Macedo, filho  de José Pereira
de Macedo e de Maria Pereira de Macedo, nascido a 
5 de fevere iro  de 1879, em Portugal, residente á 
rua Barão de São Felix  n . 30, commerejante, ca
pado, com dom icilio eleitoral no districto municipal 
de Espirito Santo. (Qualificação requerida.)

8.834. Sebastião Bastos Dias. filh o  de Francisco Alves F er
reira e de Maria Bastos de O liveira Dias, nascido 
a 20 de janeiro de 1895, no Eslado do Rio de Ja
neiro, residente ã rua Haddock Lobo n . 3, com
mercio. casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de SantAnna. (Qualificação requerida.)

S .835 , Lu iz Ferreira  de Carvalho Sobrinho, filh o  de Fran
cisco Ferreira de Carvalho e de Maria Prazeres de 
Carvalho, nascido a 3 de dezembro de 1892, no Dis
tricto Federal, residente á rua Gueneza n . 52, ne
gociante, casado, com domicilio eleitoral no d istri
cto municipal de SantAnna. (Qualificação reque
r id a .) —

8.836. rrancisco Leal de Oliveira, filh o  de Xarcizo Leal de 
O liveira e de Placcncia Leal de O liveira, nascido a 
3 de outubro de 1896, em Cabo Frio, Estado do Rio

de Janeiro, residente á rua S. Christovão n. 56, 
commercio, casado, com dom icilio eleitoral no dis
tricto municipal de Espirito Santo. (Qualificação 
requerida.)

8.837. Auréo Ferreira  Bravo, filh o  de Cari03 A a v ie r  de
Siqueira Bravo e de O liva Aristides de Souza Fer
reira  Bravo, nascido a 21 de novembro de 1911, 
no Districto Federal, residente á rua Camarista 
Meyer n. 60, electricista, casado, com dom icilio 
e leitoral no districto municipal de Sant’Anna. 
(Qualificação requerida .)

8.838. Sebastião Carlos Pantaleão, filh o  de Carlos Antonio
Pantaleão, nascido a 24 de novembro de 1908, em 
Porto Santo Antonio, Estado de Minas Geraes, re
sidente á rua Maria Lacerda n. 51, operário, sol
teiro, com dom icilio eleitoral no districto munici
pal de SantAnna. (Qualificação requerida.)

ç . 839. V irg ilio  Bispo de Medeiros, filho  de Manoel Lu iz 
de Medeiros e de Maria Mathilde de Medeiros, nas
cido a 26 de junho de 1905, no Estado da Bahia, 
residente á rua Barão da Gambôa n. 153, operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Espirito Santo. (Qualificação requerida.)

8.840. José Godofredo de Aragão, filho de Joaquim Chi-
meneo de Aragão e de R ita Chimeneo de Aragão, 
nascido a 27 de fevere iro  de 1875, no Estado do 
Ceará, residente á rua Barão de Bom Retiro n. 139, 
casa III, funccionario publico, casado com domici
lio  eleitoral no districto municipal de Espirito 
Santo. (T ransferencia .)

8.841. Leopoldo Amorim, filho  de José Am orim  e de Maria
Alves Feitoza, nascido a 10 de agosto de 1911, no 
Estado de Alagôas, residente á rua Francisco Eu- 
2ebio n. 101, operário, solteiro, com dom icilio 
eleitoral no districto municipal de SantAnna. 
(T ran ferencia .)

8.842. João Olympio Coelho, fillio  de Augusto O lympio
Coelho e de Eulina Maria da Conceição Coelho,-  
nascido a 12 de setembro de 1911, no D istricto Fe
deral, residente á rua José Bonifácio n. 79, com
mercio, solteiro, com dom icilio eleitoral no distri
cto municipal de SantAnna. (Qualificação renoa- 
r id a . )

6.843. Alexandre Iablonski, filho  de Carlos Iablonski e
de Estefaniá Iablonski, nascido a 20 de outubro de 
1912, em Rio Grande, no Estado do Rio Grande 
do Sul, residente á rua Visconde de Itaúna n. 295, 
commercio, solteiro, com dom icilio eleitoral no 
districto municipal de SantAnna. (Qualificação 
requerida.)

8.844. José Ivo  da Costa, filh o  de João Leophilo da Costa
e de Paulina Augusta de Abreu Costa, nascido a 19 
de maio de 1894, no D istricto Federal, residente á 
rua Manoel Murtinho n. 36, actor, casado, com do
m icilio eleitoral no districto municipal de Santa 
Anna. (Qualificação requerida.)

8.845. Antonio Fonseca de Moraes, filho de José Francisco
da Fonseca e de Francisea Maria da Fonseca, nas
cido a 24 de ju lho de 1903, no Estado de Pernam
buco, residente á ladeira João Homem n. 62, ope
rário, solteiro com dom icilio eleitoral no districto 
municipal de SantAnna. (Qualificação requerida.)

8.846. Reynaldo Rodrigues Chagas, filho  de João Rodri
gues Chagas e de Jovina Rodrigues Chagas, nascido 
a 6 de outubro de 1912, em Belém, Estado do Pará, 
residente á avenida Gomes F re ire  n. 118, commer
cio, solteiro, com dom icilio eleitoral no districto 
municipal de Espirito Santo. (Qualificação reque
r id a .)

8.847. Delio Cunha, filho de Hugo Cunha e de Albertina
Pinto Cunha, nascido a 17 de setembro de 1910, no 
Estado do Rio de Janeiro, residente á rua Marquez 
de Abrantes n. 12, commercio, solteiro, com do
m icilio  eleitoral no districto municipal de Santa 
Anna. (Qualificação requerida.)

8.848. Herm inia Barboza Sampaio, filha  de José Joaquim
Barbosa e de Margarida Coelho Barbosa, nascida 
a 22 de setembro de 1880, no Estado do Rio de Ja
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ne ro, residente á avenida Suburbana n . 2.987, 
domestiea, casada, com dom icilio eleitoral no dis
tricto municipal de SanFAnna. (Qualificação re 
querida . )

8.849. E m ilio  Caccavo, filh o  de Sabino Caecavo e de L n i-
ca Mucelli, nascido a 6 de novembro de 1895, no Es
tado de Minas Geraes, residente á r E leuterio  
Motta, n. 107, motorista, casado, com dom icilio 
solteiro, com dom icilio eleitoral no districto mu
nicipal de SanFAnna. (Qualificação requerida .)

5 .850. Rubens Pereira  Pacheco, filh o  de Manoel Pere ira
Pacheco e de Jardeline Maria da Conceição, nasci
do a 18 de outubro de 1C05, no Estado do Rio de 
Janeiro, residente á rua Benjam in Constant n. 20, 
commercio, solteiro, com dom icilio eleitoral no dis
tricto municipal de Espirito  Santo. (Qualificação 
requ erida .)

6.851. Arnaldo de Carvalho Ribeiro, filh o  de João José da
Carvalho Ribeiro e de Maria Mello Carvalho R i
beiro, nascido a 16 de maio de 1902, no D istricto 
Federal, residente á rua Alm eida Nogueira n. 48.
Piedade, commercio, casado, com dom icilio ele ito
ral no districto munieipal de SanFAnna. (Quali
ficação requerida .)

5 .852. Izilda Lopes Paranhos, filh a  de Antonio Pereira  da
Silva Paranhos F ilh o  e de Iz ilda  dos Santos Lopes 
Paranhos, nascida a 23 de novembro de 1898, no 
D istricto Federal, residente á rua Marquez de Sa- 
pueahy n. 61, domestica, solteira, com dom icilio 
eleitoral no districto municipal de SanFAnna. 
(Qualificação requerida .)

8.353. Antonio Vaz, filb o  de Antonio José Vaz e de F Io - 
rentina Chrisoiita de Almeida, nascido a 9 de ju 

nho de 1901, no D istricto Feaeral, residente á rua 
Bento Gonzaga n . 90, operar'o, casado, com do
m icilio  eleitoral no districto municipal de Santa 
Anna. (Qualificação requerida .)

Nos termos do art. 5o, § 12, do decreto n . 24.129, do 
15 de abril do corrente anno, os titulos serão entregues, na 
orma estabelecida no art. 46 do Regimento Geral dos Juí
zos, Secretarias e Cartorios EleF^raes, aos proprios ele ito- 
rt , ou a quem restitu ir o recibo de que trat o art. 15, 
§ 4o, com a assignatura do eleitor, no verso. R io de Janei
ro, 24 de ju lho de 1934. Eu, Ivane Evaristo de O liveira, 
pelo escrivão, subscrevo e assigno. —  Ivane Evaristo  de 
ü h ve ira .

Q U AR T A  ZO N A  E LE IT O R A L

De ordem do D r. ju iz  eleitoral da Quarta Zona, da 2a 
Cireumscripção do D istricto Federal, faço publico, para co
nhecimento dos interessados, que foram  mandados expedir 
pelo D r . Juiz os titulos eleitoraes dos seguintes cidadãos:

8.854. Sem Perlin, filh o  de Iantipho Perlin  e de Beila P er-
iin, nascido a 6 de maio de 1892, na Russia, resi
dente á rua Henrique Dias n. 30, negociante, ca
sado, com dom icilio eleitoral no districto munici
pal de SanFAnna. (Qualificação requerida .)

8.855. João Maria Neves da Motta, filh o  de Bene-
dicta Maria da Conceição, nascido a 25 do 
maio de 1875, no Estado do Rio de Janeiro, resi
dente á rua M iguel Bruno n. 58, Cordovil, mu
sico, viuvo, com dom icilio e leitoral no d istiicto 
municipal de SanFAnna. (Qualificação reque
r id a .)

8.856. Augusto Coelho dos Santos, filho  de Camillo Coelhci
dos Santos e de Joanna. Antonio dos Santos, nas
cido a 6 de janeiro de 1888, no Estado do P.io do 
Janeiro, residente á rua SanFAnna n. 6, com
mercio, casado, com dom icilio ele ilora l no d istri
cto municipal de SanFAnna. (Qualificação re 
querida . )

8-857 Pedro Pereira da Costa, filho de Sabino Pereira  da 
Costa e de Rosa Pereira Barbosa, nascido a 2 do 
agosto de 1903, em Juiz de Fora, Estado de Minas 
Geraes,. residente á rua Don Carlos n. 103, com
mercio, solteiro, com dom icilio e leitoral no dis

tricto municipal de SanFAnna. (Qualificação re
querida .)

8.858. F lorinda Cândido, filh a  de Bernardo Graciano Cân
dido e de V irg in ia  Rosa Conceição de CarvaiLc, 
nascida a 18 de março de 1912, no D istricto F e 
dera!, residente á rua Marquez de Vaier.ça n. 15, 
funccionaria municipal, solteira, com dom icilio 
eleitoral no districto municipal de SanFAnna. 
(Qualificação requerida. )

8.859. Miguel Antonio de O liveira, filh o  de Polydoro Anto
nio de O iiveira e de Petronilha Antonia de O li
veira, nascido a 30 de agosto de 1891, no D istri
cto Federal, residente á rua Uruguayana n . 20, 
operário, casado, com dom icilio eleitoral no d is
tricto municipal de SanFAnna.. (Qualificação re
querida . )

8.860. Carlos Prestes Bevrodt. filb o  de Carlos Beyrodt e de
Gertrudes Preste Beyrodt, nascido a 7 de abril 
de 1903, no Estado de São Paulo, residente á rua 
Silva Pinto n. 15. commercio, solteiro, com do
m icilio  eleitoral no districto municipal- de Es
p irito  Santo. (Qualificação requerida .)

8.861. Francisco Alves Martins, filh o  de Manoel A lves Mar
tins e de Adelia da S ilveira Martins, nascido a 13 
de ju lho de 1910, no Estado do Amazonas, resi
dente á rua Senador Euzebio n. 254, motorista, 
solteiro, com dom icilio eleitoral no districto mu
nicipal de SanFAnna. (Qualificação requerida .)

8.862. José Preisler, filh o  de José P reisler e de Paulina
Preisler. nascido a 19 de julhn de 1898. em Petro- 
polis, Estado do Rio de Janeiro, residente á rua 
General Gurjão n . 146, casa 5, operário, viuvo, 
com dom icilio eleitoral no districto municipal do 
SanFAnna. (Qualificação requerida .)

8.863. E lvino Gomes, filh o  de E lvina Gomes, n is 
cido a 27 de setembro de 1904, em Petropolis. Es
tado do Rio de Janeiro, residente á traves
sa Marietta n . 33, casa I. funccionario publico, 
casado, com dom icilio eleitoral no districto mu
nicipal de SanFAnna. (T ransferencia .)

8.864. Z ildo Pereira Magalhães, filho  de Lindolpho P e r e ir i
Magalhães e de Ermelinda Ferre ira  de Maga
lhães, nascido a 1 de junho de 1909, no D istricto 
Federal, residente á rua Barão de Petropolis nu
mero 99, empregado da Caixa Economica, soltei
ro, com dom icilio eleitoral no districto mumcipai 
de SanFAnna. (Qualificação requerida .)

8.865. Octavio Borde, filh o  de Felippe Paulo Borde e de
Helena Monturo Borde, nascido a i de setembro 
de 1904. em Petropolis. Estado do Rio de Janeiro, 
residente á rua Paulo de Frontin n. 72, funcciona
rio  publico, solteiro, com dom icilio eleitoral no 
districto municipal de SanFAnna. (Qualificação 
requerida.)

8.866. Antonio A ffonso Ramalbeira, filh o  dc Joaquim A f-
fonso Ramalheira e de Maria Am elia Ramalbeira, 
nascido a 27 de março de 1890. em Santos, Ks- 

•tado de São Paulo, residente á rua das Laran je i
ras n. 471, casa 71. operário, casado, com dom i
c ilio  eleitoral no districto municipal de Espirito 
Santo. (Qualificação requerida .)

8.867. A lberico José de Barros. filh o  de José Januario Bar
re:- e de Maria Martinha Barros. nascido a 22 to 
outubro de 1893. em Alagainba. Estado da Bahia, 
residente á rua General Camara n .206, commer
ciante, casado, com dom icilio eleitoral no_ d istri
cto municipal de SanFAnna. (Qualificação re
querida .)

8.868. José Francisco Rios. filh o  de Antonio Frueluoso Rios
e de A lzira  Lisbôa Rios, nascido a 31 de o u t u b r o  
de 1910, no Estado de Alagoas, residente 1 rua 
I.u iz dc Camões n. 112. operário, solteiro, conl 
dom icilio eleitoral no districto munieipal de Es
p irito  Santo. (Qualificação requerida .)

8.869. Francisco Moreira Jacutinga, filh o  de Marculino M o
reira  de B rito e  de Madalena Candida da Sitv3» 
nascido a 29 de novembro de 1866, no EstaCo do
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Rio de Janeiro, residente á rua Bento Gonçalves 
n . 92, funccionario publico, casado, com dom ici
lio  eleitora! no districto municipal de Sant Anna. 
(Qualiíicação requerida .)

em Portugal, residente á rua João Caetano n. 1 ò3, 
proprietário, casado, com dom icilio eleitoral no 
districto municipal de SanfAnna. (Qualificação 
requ erida .)

é .870. José Carlos de O liveira, filho  de Pedro D iogo de O li
ve ira  e de Laudomila Candida de Souza, naseido 
a 7 de agosto de 1894. no Estado de Minas G e
raes, residente á rua Francisco Muratori n. 47, 
commercio, casado, com dom icilio eleitoral no 
districto municipal de Espirito Santo. (Q u a lifi
cação requerida .)

8.871. Renato Aracy Baleixo, filh o  de Sergio Arthur Ba
leixo e  de Maria Cecilia Seguins Baleixo, nascido 
a 20 de abril de 1913, em Belém. Estado do Pará, 
residente á rua do Cunha n. 25. commercio, ca 
sado, com dom icilio eleitoral no districto munici
pal de Espirito Santo. (Qualificação requerida .)

6.872. Cincinato Pere ira  Leite, filh o  de Umbelino Pereira
L e ite  e de Aguida Rosa de Medeiros, nascido a 10 
de novembro de 1900. no Estado de Alagôas, resi
dente á rua São Francisco da Prainha n. 13, fun
ccionario publico, solteiro, com dom icilio e le ito 
ral no districto municipal de SanfAnna. (Quali
ficação requerida .)

8.873. Gonçalo Garcia Sena. filh o  de Antonio Cândido Lassa
e de Josephina Sampaio I.essa. nascido a 16 de 
novembro de 1905. no Estado do Amazonas, re 
sidente â rua Maíloso n . 87. commercio. solteiro, 
com dom icilio eleitoral no districto municipal de 
Espirito  Santo. (Oualificação requerida .)

8.874. Domingos Lu iz de Mello, filh o  de Francisco Lu iz da
Mello e de Francisca Candida de Mello, nascido a 
C de março de 1898, no D istriclo Federal. resiJeo- 
te á rua Senador Antonio Carlos n. 338. casa 1, 
commercio, casado, com dom icilio eleitoral no 
districto municipal de Esp irito  Santo. (Q u a lifi
cação requerida.)

8.875. Absolon Reis, filho de Arelino Manoel dos Reis e da
Elisa dos Reis, nascido a 24 de agosto de 1901, no 
D istricto Federal, residente á rua do Chichorro 
n. 45, commercio, casado, com dom icilio  eleitoral 
no districto municipal de San fAnna. (Qualifica
ção requerida.)

8.876. José Kauffmann, filh o  de Adolpho Kauffm ann e de
Anna Kauffmann. nascido a 10 de setembro de 
1910, no D istricto Federal, residente á rua Cla
rice índio do Brasil n . 49, commercio, solteiro, 
com dom icilio eleitora! no districto municipal de 
Espirito Santo. (Qualificação requerida .)

8.877. Monsuetto Rodrigues de O liveira, filh o  de Jeronvmo
Rodrigues de O liveira  e de Adelaide Augusto de 
O liveira, nascido a 4 de junho de 1910. no D istri
cto Federai, residente ú rua Silva Gomes n . 42. 
operário, casado, com dom icilio eleitoral no dis
tricto  municipal de San fAnna. (Qualificação 
requ erida .) ' ‘ •

8.878. W aldem ar Pinto da Silva, filh o  de Beraldo José Pinto
da Silva e de E lv ira  Damaseeno da Silva, nascido 
a 22 de março de 1902. no D istricto Federal, resi
dente á rua Domingos Pires n . 149, opérnrio, 
casado, com dom icilio eleitoral no districto mu
nicipal de SanfAnna. (Qualificação requ erida .)

8.879. F loriano Baptista M iiler. filh o  de João Baptista M il—
ler e de Adelina Augusto M iiler. nascido a í  de 
junho de 1901, no Estado do Rio de Janeiro, resi
dente á rua Silva Gomes n . 45, operário, casado, 
com dom icilio eleitoral no dislricto municipal de’ 
San fAnna. (Qualificação requerida.)

8.880. Pedro Paulo Russell Mac-Corde. filh o  de Paulo Rus-
sell Mac-Corde e de Philomena Francisca Pinta 
de Jesus, nascido a 1 de setembro de 1875, no Es
tado do Rio de Janeiro, residente á rua do Lavra- 
d io  n . 184, emprezario lheatral. casado, com do
m ic ilio  eleitoral no d istricto municipal de Sant* 
Anna. (Qualificação requerida.)

8.881. Manoel da Silva, filh o  de Francisco da Silva e de Leo -
cadia Maria, nascido a 11 de novembro de 1882,

5 .882.Jorge Esteffanio, filh o  de Miguel Esteffan io e de Rou- 
saura P ir iz  Esteffanio, nascido a 13 de novembro 
de 1912, no D istricto Federal, residente á rua Se
nador Euzebio n. 233, commercio, soiteiro, cora 
dom icilio eleitoral no districto municipai de 
San fAnna. (Qualificação requerida.)

8.883. V icente Sinhorello, filh o  de Julio Sinhorello e tíô
Nunziata Serivano. nascido a 21 de junho de 1911. 
no D istricto Federal, residente á rua Senador 
Euzebio n . 42, operário, solteiro, com dom icilio 
eieitoral no districto municipal de SanfAnna. 
(Qualificação requ erida .)

8.884. A ry  Christiano Silva, filho  de A lfredo Christiano S il
va  e de Leonor Schweizer Silva, nascido a 15 do 
agosto de 1907, no Estado do Rio de Janeiro, re 
sidente á rua Senador Euzebio n . 420, commercio 
solteiro, com dom icilio eleitoral no districto mu
nicipal de Sant’Ana. (Qualificação requ erida .)

8.885. José Antunes Pereira, filh o  de José Antunes Pereira
e de Neoma Antunes Pereira, nascido a 19 do 
março de 1913, no Estado de Minas Geraes, re
sidente á rua Engenho Novo n. 65, casa 8, com
mercio, solteiro, com dom icilio eleitoral no dis
tricto municipal de SanfAnna. (Qualificação re 
querida .)

8.880. Aristides W ernay, filho  de Manoel Fernandes Ma
chado. e de Maria Cordina Simões W ernay, nasci
do a 2 de abril de 1910, no D istricto Federal, re 
sidente á rua Cunha Barbosa n. 25-A. commercio, 
casado, com dom icilio eleitoral no districto mu
nicipal de Espirito Santo. (Qualificação reaue- 
r id a .)

8.887. Carlos Armando Prim avera, filho  de Nicolau Prim a
vera e de Anna C liitero Prim avera, nascido a 13 
de agosto de 1911, no D istricto Federal, residente 
á rua Conselheiro Barros n. 2, commercio, soltei
ro, com dom icilio eleitoral no districto municipai 
de Espirito Santo. (Qualificação requerida .)

8.888. Carlos Ganle, filh o  de Eduardo Gante e de Aurora
Machado Gante, nascido a 21 de agosto de 1912, 
110 D istricto Federal, residente á rua Marquez de 
Sapucahy n. 39 casa 2, pintor, solteiro, com ch*- 
m icilio  eleitoral no districto municipal de S an f
Anna. (Qualificação requerida .)

8.889. Hermogenes Machado Chagas, filh o  Jo Pythagoras da
Camara Chagas e de Alcides da Silva Machado, 
nascido a 30 de abril de 1913. no D istricto F e 
deral, residente á rua D r. Ezequiel n. 27, barbei
ro, solteiro, com dom icilio eleitoral no districto 
municipal de Sant’Ana. (Qualificação requerida.)

8.890. José Antonio de O liveira Dias, filh o  de José Antonio
Dias e de Em ilia  de O liveira Dias, naseido a 7 de 
dezembro de 1898. em Petropolis, Estado do R io 
de Janeiro, residente á travessa A lice de F igu ei
redo n. 23-A, engenheiro civil, casado, com do
m icilio  eleitoral no districto municioal de Espi
r ito  Santo. (Qualificação requerida .)

8.891. Esther Silva Dias. filha de Florentino Rodrigues da
S ilva  e de Em ilia  F igueiredo da Silva, nascida a 
30 de dezembro de 1900, no D istricto Federal, re
sidente á travessa A lice de Figueiredo n. 23-A, 
professora, casada, com dom icilio eleitoral no 
districto municipal de Espirito Santo, (Q ualiíi
cação requerida .)

8.892. João Pereira  dos Santos, filh o  de Manoel João dos
Santos e de Anna Maria dos Santos, nascido a 22 
de junho de 1898. no Estado de Pernambuco, re 
sidente á travessa 25 de Agosto n . 26. operário 
casado, com dom icilio eleitoral no districto mu
nicipal de SanfAnna. (Qualificação requerida .)

8.893. José Gaudencio de Mattos, filh o  de pae ignorado e de
Maria da Luz, nascido a 1 de outubro de 1907. no 
D istricto Federal, residente á rua Am erica nu-
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aero 164, commercio. solteiro, com dom icilio 
leitoral no districto municipal de Sant’Anna. 

(Qualificação requerida .)

8.894. Guilherme Pinto Coelho, filh o  de Henrique Augusto
P in to  Coelho e de Cecilia de Mattos Coelho, nas
cido a 26 de ju lho de 1904, no Estado de Minas 
Geraes, residente á rua Sant’Anna n. 61, negoci
ante, casado, com dom icilio eleitoral no districto 
municipal de Sant’Anna. (Qualificação reque
r id a .)

8.895. Manoel José Ferreira, filh o  de Paulina Ma
r ia  de Jesus, nascido a 7 de novembro de 
1906, no Estado do Rio de Janeiro, residente á 
rua Barão de Guaratiba n. 114, operário, solteiro, 
com dom icilio eleitoral no districto municipal de 
Rio Comprido. (Qualificação requerida .)

8.896. Antonio Bernardo Ferreira , filh o  de Benjamin Ber
nardo F erre ira  e de Maria Paes do Amaral, nas
cido a 13 de agosto de 1903, no D istricto Fe
deral, residente á rua Visconde de Itauna n. 221, 
commercio, casado, coin dom icilio eleitoral no 
districto municipal de Sant’Anna. (Qualificação 
requerida .)

8.897. Francisco Aló, filh o  de Januario A ló  e de Maria M is-
seli, nascido a 5 de abril de 1892, no D istricto Fe
deral, residente á rua Carmo Netto n. 36-A, ope
rário, casado, com dom icilio eleitoral no districto 
municipal de Sant’Anna. (Qualificação reque
r id a .)

8.898. Henrique Cibreiros. filh o  de Manoel Cibreiros o do
Josepha Vida, nascido a 9 de abril de 1888, no 
D istricto Federal, residente á rua Maria Passos 
n . 266, encardenador. casado, com dom icilio e le i
toral no districto municipal de Sant’Anna. (Q ua
lificação requerida.)

8.899. Enedina de Oliveira, filha  de Olavo de O liveira e de
Eduarda Lopes dos Santos, nascida a 14 de maio 
de 1913, no D istricto Federal, residente á rua Na- 
buco de Freitas n. 56, domestica, solteira, com 
dom icilio eleitoral no districto municipal de 
Espirito Santo. (Qualificação requerida.)

8.900. Marcos Iannibelli, filho  de Seraphim Iannibelli e de
Rosa de Negro, nascido a 11 de maio de 1903, no 
D istricto Federal, residente á rua Aristides Lobo 
n . 95, commercio, solteiro, com dom icilio ele ito
ral no distroicto municipal de Espirito Santo. 

»  (Qualificação requerida .)

8.901. José Giardullo, filho de Thomaz Giardullo, e de
Leonor Giardullo, nascido a 26 de novembro 
de 1906, no D istricto Federal, residente á tra
vessa Senhor do Mattosinho n. 15, commercio, 
solteiro, com dom icilio eleitoral no districto 
municipal de SantAnna. (Qualificação reque
r id a .)

8.902. Otto Martins de Britto, filh o  de Antonio Martins de
B ritto  e de Alda Machado de Britto, nascido a 31 
de maio de 1911, em Petropolis, Estado do Rio 
de Janeiro, residente á rua General Pedra n. 100, 
commercio, solteiro, com dom icilio eleitoral no 
districto municipal de Sant’Anna. (Qualificação 
requerida. )

8.903. Dionisio Rocha, filho  dc Antonio da Rocha e de Maria
Adelaide dos Santos, nascido a 3 de fevere iro  de 
1900, no Estado de São Paulo, residente á rua Pa
dre Miguelino n. 71. commercio, solteiro, com 
dom icilio eleitoral no districto municipal de 
Espirito Santo. (Qualificação requerida .)

2.904. Edmundo Lopes Ferreira, filho de Bebiana Ma
r ia  da Conceição, nascido a 15 de outubro 
de 1906, no Estado do Rio de Janeiro, resi
dente á ladeira do Castro, n. 189 casa 3, motorista, 
casado, com dom icilio eleitoral no districto muni
cipal de Sant’Anna. (Qualificação requerida .)

8.905. Mario Eugênio Bouyer, filho de Augusto Bouyer e do
Cleonice Bouyer, nascido a 25 de dezembro de 1896, 
no Estado do Rio de Janeiro, residente á rua Va
lentim  Magalhães n, 103, gravador, casado, com

dom icilio eleitoral no districto municipal dá 
Sant’Anna. (Qualificação requerida .)

8.906. N icolino Abieri, filh o  de Christovão A b ieri e do Ma-*
riana da Donna, nascido a 3 de ju lho de 1903, qo 
D istricto Federal, residente á rua das Laranjeiras 
n. 471, photogravador, casado, com dom icilio e le i
toral no districto municipal de Sant’Anna. (Q ua
lificação requerida .)

8.907. Fernando Damico, filh o  do José Damico e de Fran
cisea Tarmo, nascido a 23 de agosto de 1899, no 
D istricto Federal, residente á rua Uruguayana 
n. 164, commercio, casado, com dom icilio eleito
ra l no dislricto municipal de SantAnna. (Quali
ficação requerida.)

8.908. Ildefonso Theberges Bezerra, filh o  de Vicente The
berges e de Anna Bezerra Theberges. nascido a 14 
de janeiro de 1910, no Estado da Parahyba do 
Norte, residente á rua Conde de Bom fim  n . 1090, 
commercio, solteiro, com dom icilio eleitoral no 
districto municipal de R io Comprido. (Qualifica
ção requerida .) :

8.909. Durval Corrêa Lapa, filho de Heitor Rodrigues Lapá
e de Carmen Rodrigues Lapa, nascido a 30 de ou
tubro de 1911, no D istricto Federal, residento 
í  travessa do Mosqueira n . 18, commercio, 
6olteiro, com dom icilio eleitoral no districto muni
cipal de SantAnna. (Qualificação requerida .)

8.910. Custodio Romualdo da Silva, filho  de Francisco Ro-
mualdo da Silva e de Maria Amalia, nascido a 12 
de dezembro de 1891. no Estado de Minas Geraes, 
fesidente á rua Senador Euzebio n. 34, graphico, 
casado, com dom icilio eleitoral no districto muni
cipal de SantAnna. (Qualificação requerida .)

8.911. Antonio José de Almeida, filh o  de Paulino Xavier dá
Alm eida e de Rachel Ignacia de Almeida, nascido 
a  21 de março de 1905. no Estado do Rio de Ja
neiro, residente á rua Projectada n. 7, Inhaúma, 
commercio, solteiro, com dom icilio eleitoral no 
districto municipal de SantAnna. (Qualificação 
requerida.)

8.912. Antonio A lves Rodrigues, filh o  de Antonio José R o
drigues de Capitulina A lves Rodrigues, nascido a' 
9 de janeiro de 1886, no D istricto Federal, res i
dente á rua A ffonso Tencora n. 45, proprietário, 
casado, com dom icilio eleitoral no districto m uni
cipal de SantAnna. (Qualificação requerida .)

8.913. Delcio R ibeiro Gomes, filh o  de Antonio Joaquim
Gomes e de Olga R ibeiro Gomes, nascido a 6 da 
março de 1908, no D istricto Federal, residente á 
rua José dos Reis. n. 19, commercio, solteiro, cora 
dom icilio eleitoral no districto municipal do 
SantAnna. (Qualificação reuqerida.)

8.914. João Leandro Mariano. filho  de Miguel Joaquim Ma-«
riano e de Cecilia Maria da Conceição, nascido a 
28 de fevere iro  de 1910, no Estado de Minas Ge
raes, residente á rua Conselheiro Octaviano n. 18, 
commercio, solteiro, com dom icilio eleitoral nu 
d is lric lo  municipal de SantAnna. (Qualificação 
requerida .)

8.915. Nicolino Monfreri, filh o  de Monfrcri Francisco e do
Maria Storina, nascido a 2 de dezembro de 1905, 
no D islricto Federal, residente á rua João Caeta
no n. 57, commercio. solteiro, com dom icilio 
eleitoral no districto municipal de SantAnna. 
(Qualificação requerida.)

8.916. Anna Ferre ira  dos Santos, filha de Clemenlino Fer
reira  L im a e de Estephania Maria de Lima, nasci
da a 26 de ju lho de 1892, no Estado de Sergipe, 
residente á rua Santo Christo n . 55, domestica, 
casada, com dom icilio eleitoral no districto muni
cipal de Gambòa. (Qualificação requerida.)

8.917. Francisco Ivo  dc Mello, filho  de Paio Petra dc Mello
e de Maria de Lourdes Rocha de Mello, nascido a 
7 de ju lho de 1908. no D istricto Federal, residento 
à rua Pereira Landin. n. 87, ferro-viario , solte iro , 
com dom icilio eleitoral no districto municipal do 
Espirito  Santo. (Qualificação requerida.).
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8.918. Armando Eduardo Giannetfi, filho  de Giacomo Gian-

netti e de O rfilia  Borges, nascido a 31 de março 
de 1900, no D istricto Federal residente á rua Ca
pitão Rezende n. 141, commercio, casado, com 
dom icilio eleitoral no districto municipal de Es
p irito  Santo. (Qualificação requerida.)

8.919. Josino Dantas de Menezes, filho de Maria Serafina de
Menezes, nascido a 30 de março de 1906, no Es
tado de Sergipe, residente á rua B . n. 200 —•
Braz de Pinna, funccionario municipal, solteiro, 
com dom icilio eleitoral no districto municipal de 
SanfAnna. (Qualificação requerida.)

Nos termos do art. 5o, § 12, do decreto n. 24.129, de 
4G de abril do corrente anno, os titulos serão entregues, na 
fórm a estabelecida no art. 46 do Regimento Geral dos Ju í
zos, Secretarias e Cartorios Eleitoraes, aos proprios ele ito
res, ou a quem restitu ir o recibo de que trata o a rt. 15,
§ 4o, com a assignatura do eleitor, no verso. Rio de Janeiro, 
24 de julho de 1934. Eu, lvane Evaristo de Oliveira, pelo 
escrivão, subscrevo e assigno. —  lvane Evaristo de Olí~ 
v e ira .

Q U A R T A  ZONA E LE IT O R A L

De ordem do D r. Juiz Eleitoi^al da Quarta Zona, da 2 '
Circumscripçâo do D istricto Federal, faço publico, para co
nhecimento dos interessados, que foram  mandados expedir
pelo D r. Juiz os titulos eleitoraes dos seguintes cidadãos:

8.920, João Aureliano Gonzaga de O liveira, fliho de Lu iz 
Gonzaga de O liveira e de Jeronyina Maria da Con
ceição, nascido a 24 dc junho de 1908, em Campo 
Grande, Estrdo de Matto Grosso, residente á ave
nida Rio Branco ns. 69 e 77. contador, solteiro, 
com dom icilio eleitoral no districto municipal de 
R io Comprido. (T ransferencia .)

8 921. Orlando Taranto, filh o  de Francisco Taranto e de 
Maria Rosa Taranto, nascido a 22 de agosto de 
1904, no D istricto Federal, residente á rua Mar- 
quez Sapucahy n. 23. industrial, casado, com do
m icilio  eleitoral no districto municipal de Santa 
Anna. (Qualificação requerida .)

8.922. A ry  Antonio, filh o  de Maria da Conceição de Jesus, 
nascido a 8 de fevere iro  de 1913, no D istricto 
Federal, residente á rua das Missões n. 132, ope
rário, solteiro, com dom icilio eleitoral no districto 
municipal de Espirito Santo. (Qualificação reque
r id a .)

8 923.Carlos A ffonso de Andréa, fillio  de A ffonso de Andréa 
e de Faustina Rosa. nascido a 24 de outubro de 
1907, no D istricio Federal, residente á rua São 
Carlos sem numero, commercio, solteiro, com do
m icilio  eleitoral no districto municipal de Espi
rito  Santo. (Qualificação requerida .)

8.924. Sydney Martins Gomes dos Santos, filh o  de Oscar
Pamplona Gomes dos Santos e de Olga Martins 
dos Santos, nascido a 5 de outubro de 1912, no 
D istriclo Federal, residente á rua Ribeiro de A l
meida n. 42, funccionario municipal, solteiro, com 
dom icilio eleitoral no districto municipal de Espi
rito  Santo. (Qualificação requerida.)

8.925. Horacio Joaquim da Silva, filho  de Severiua Rosa da
Silva, nascido a 28 de outubro de 1911. no D istri
cto Federal, residente ã rua D . Em ilia  n . 62. 
funccionario publico, solteiro, com dom icilio e le i
toral no districto municipal de Espirito Santo. 
(Qualificação requerida.)

8.926. José A lves da Silva, filho  de Maria José. nascido a
31 de março de 1911, no D istricto Federal, resi
dente á rua S. Carlos sem numero, operário, sol
teiro. com dom icilio eleitoral no districto muni- 
pal de Espirito Santo. (Qualificação requerida .)

8.927. Lindolpho Cândido da Silva, filho  de Rita Rosa do
Lim a, nascido a 14 de junlio de 1907, em Pernam
buco, residente á rua D . Em ilia n . 31, Inhaúma, 
operário, solteiro, com dom icilio eleitoral no dis
tricto municipal de Espirito Santo. (Qualificação 
requerida. )

8.928. José Rodrigues, filh o  de Celestino Rodrigues e de
Adelaide Pires de Castro, nascido a 30 de janeiro 
de 1907, no D istricto Federal, residente á rua de 
jão Cliristovão n. 60, casa 2, commercio, solteiro, 
com dom icilio eleitoral no dislricto municipal de 
SanfAnna. (Qualificação requerida.)

8.929. Ismael Cordeiro de Oliveira, filho de Januario Cor
deiro de O liveira e de Clarestina Augusta de O li
veira. nascido a 25 de dezembro de 1897, no Dis
tricto Federal, residente á rua Sylvia n. 75, com
mercio, casado, com dom icilio eleitoral no d istri
cto municipal dc SanfAnna. (Qualificação reque
r id a .)

8.930. João Baptista Corrêa de Abrou, filh o  de Miguel Muzzi
de Abreu e de Maria A . da Motta de Azevedo 
Corrêa, nascido a 23 de junho de 1908. no D istricto 
Federal, residente á rua Ernesto de Souza n. 20. 
m ilitar, solteiro, com dom icilio eleitoral no dis
tricto municipal de SanfAnna. (Transferencia .)

5 .931. E lpidio Alves, filho  de Manoel A lves e de Joanna Ma
ria da Conceição, nascido a 1 de janeiro de 1905, 
np Estado do Rio de Janeiro, residente á rua Oc
cidental n. 40, funccionario publico, solteiro, com 
dom icilio eleitoral no districto municipal dc Santa 
Anna. (Qualificação requerida.)

8.932. José A lves de Oliveira, filh o  de Vicente A lves de
O liveira e de Maria Alves da Conceição, nascido a 
16 de fevereiro  de 1903, no Ceará, residente á rua 
Ja America n. 255, operário, casado, com domici
lio  eleitoral no dislricto municipal de SanfAnna. 
(Qualificação requerida.)

8.933. Joacpiim da Costa Simões, filho  de Jacomo da Costa
Simões e de Maria Pinto Simões, nascido a 25 de 
maio de 1906, no D istricto Federal, residentç â 
rua Leandro de Araújo n. 166, commercio, viuvo, 
com dom icilio eleitoral no districlo municipal dc 
SanfAnna. (Qualificação requerida.)

8.934. A lfredo José Rodrigues, filh o  de Simeão José Rodri
gues e de Constancia Cassiana Rodrigues, nascido 
a 24 de ju lho de 1884, Minas Geraes, residente á 
rua Uranos n. 372, motorista, casado, com domi
cilio  eleitoral no districto municipal de Sant’ 
Anna. (Qualificação requerida .)

8.935. Fd ippe  Angelo Russo, filho dc Marciano Russo e de
Filom ena Magliari, nascido a 29 de setembro de
de 1907, no D istricio Federal, residente á rua 
Buenos A ires n. 156, commercio, solteiro, com 
dom icilio eleitoral no districto municipal de 
SanfAnna. (Qualificação requerida.)

8.936. Matheus Mendes, filho  de José de Souza Mendes e de
Maria Theodora Mendes, nascido a 9 de abril de 
1896, no D istricto Federal, residente á rua Tone- 
leros n. 210, c 11, industrial, solteiro, com domi
c ilio  eleitoral no districto municipal de Sant’ 
Anna. (Qualificação requerida.)

8.937. Victalino José de Souza, filh o  de Bento A lves de
Souza e de Joaquina Maria da Conceição, nascido
a 4 de abril de 1874, no Rio de Janeiro, residente 
ã Praça da Republica n. 229, commercio, viuvo, 
com dom icilio eleitoral no districto municipal de 
SanfAnna. (Qualificação requerida .)

8.938. João Severiano Baptista, filho  de Francisco Severo dos
Anjos e  de Rezonda Maria da Conceição, nascido 
a 30 de março de 1910, em Alagoas, residente á 
rua São Christovão n. 579, operário, solteiro, com 
dom icilio eleitoral no d islricto municipal de 
SanfAnna. (Qualificação requerida.)

£.939. José Anacleto Ferreira , filho de Anaclelo Ferreira  •  
de Donilha Ferreira, nascido a 18 de ju lho dc 191!, 
no Rio de Janeiro, residente á rua Livram ento 
n. 163, operário, solteiro, com dom icilio eleitoral 
no districto municipal de SanfAnna. (Qualifica
ção requerida .)

3.940. Ismael Peixoto de Miranda, filh o  de Ismael Peixoto de 
Miranda e de Anna Dulce de Miranda, nascido a 
14 de outubro de 1910, em Matto Grosso, residen
te á rua Visconde de Ilaúna n. 32, commercio, sol
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teiro, com dom icilio eleitoral no districto muni
cipal de Sant’Anna. (Qualificação requerida .)

j .S 4 í. José Rajunundo Nonato, filh o  de João Pinto Nonato 
e de” Maria Rosa da Conceição, nascido a 14 do 
setembro de 1907, no Ceará, residente á rua Con
de de Ira já  n. 144, commercio, solteiro, com domi
c ilio  eleitoral no districto municipal de Sant’ 
Anna. (Qualificação requerida .)

5 .942. Francisco Dillon de Figueiredo, filbo  de Themistocles
Augusto de Figueiredo e de Maria D illon de F i
gueiredo, nascido a 23 de setembro de 1899, no 
Pará, residente á Ladeira Meirelles n. 15, medico, 
casado, com dom icilio eleitoral no districto mu
nicipal de SantAnna. (Qualificação requerida .)

8.943. Francisco Gonçalves, filh o  de Manoel Gonçalves o
de Maria Luiza Gonçalves, nascido a 6 de maio 
de 1902, no D istricto Federal, residente á rua 
Sm ith de Vasconcellos n. 38, c 5, commercio, ca
sado, com dom icilio eleitoral no districto muni
cipal de Espirito Santo. (Qualificação requeri
d a .)

8.944. Manoel João dos Passos, filho  de Joaquina Fran-
cisca da Silva, nascido a 2 de dezembro 
de 1905, em Pernambuco, residente á rua 
Senador Pompeu n. 277. pintor, solteiro, com do
m icilio  eleitoral no districto municipal de Sant’ 
Anna. (Qualificação requerida .)

8.945. E liza  de Souza Brito, filha  de Getulio de Castro
Souza e de Saturnina Laudicéa de Souza, nascida 
á 9 de fevere iro  de 1901, em São Paulo, residente 
á rua dos Inválidos n. 137, cortumagem, casada, 
com dom icilio eleitoral no districto municipal de 
SantAnna. (Qualificação requerida .)

8.946. Thom é Abdon Gonçalves, filh o  de Lu iz José Gonçal
ves e de Paulina Generosa Gonçalves, nascido a 
30 de ju lho de 1908, em Pernambuco, residente á 
rua Miguel de Frias n. 206, professor, solteiro, 
com dom icilio eleitoral no districto municipal de 
SantAnna. (Qualificação requerida .)

8.947. Eduardo Guilherme Clerc, filh o  de Eduardo Gui
lherme Clerc e de Carmen dos Santos Cardoso, 
nascido a 1 de dezembro de 1911, no D istricto Fe
deral, residente á rua Monte A legre n. 25, casa 1, 
commercio, solteiro, com dom icilio eleitoral no 
districto municipal de SantAnna. (Qualificação 
requerida .)

8.948. Odilon Valentim  de Chagas, filh o  de Francisco Cha
gas de Jesus e de Maria Vicencia de Jesus, nas
cido a 14 de fevere iro  de 1910, em Sergipe, resi
dente á rua Visconde de Nictheroy, 290, operário, 
solteiro, com dom icilio eleitoral no districto mu
nicipal de Esnirito Santo íOualificação reque-

ri

8 949. Heitor aa Silva Carneiro, filn o  ae .losé da Silva Car
neiro e de Adelina de Castro Carneiro, nascido a 
13 de março de 1911, no D istricto Federal, resi
dente á rua Guilherm ina n . 60, commercio, ca
sado, com dom icilio eleitoral no districto munici
pal de SantAnna. (Qualificação requerida.)

8.950. Manoel Gonçalves, filh o  de José Gonçalves e de IIo -
noria Maria da Coneeição, nascido a 17 de março 
de 1908, no D istricto Federal, residente á rua 
Barão de Mesquita n . 212, operário, casado, com 
dom icilio  eleitoral no districto municipal de 
SantAnna. (Qualificação requerida.)

8.951. João Antonio da Veiga Magro, filho de João Augusto
da Veiga Magro e de Lucinda A lves Magro, nas
cido a 8 de fevere iro  de 1912, no D istricto F e 
deral, residente á rua Visconde de Itauna n. 208, 
commercio, casado, com dom icilio eleitoral 110 
districto municipal dc Espirito Santo. (Q u a lifi
cação requerida .)

8.952. José C. Pedro Grande, filh o  de Em criek Grande e de
Anna Maria Carolina Grande, nascido a 13 de se
tembro de 1893, na Rumania, residente á rua Bue- 
aos A ires n . 2, engenheiro agrimensor, casado,

com dom icilio e leitoral no districto municipal de 
Sant’Anna. (T ransferencia .)

8.953. Eulalio Ogeda, filh o  de Estevão Ogeda e de Luzia
Ponce Zamora, nascido a 12 de fevere iro  de 1896, 
no D istricto Federal, residente á rua S. Clementov 
n . 260, casa 1, funccionario publico, solteiro, com 
dom icilio eleitoral no districto municipal de 
SantAnna. (Qualificação requerida .)

8.954. Carlos A lves Junior, filh o  de Maria dos Anjos, nascido
a 26 de ju lho de 1900, no D istricto Federal, res i
dente á rua dos Coqueiros n. 18, commercio, ca
sado, com dom icilio eleitoral no districto muni
cipal de Espirito Santo. (Qualificação reque
rida . )

8.955. Alcides Am aral Engenheiro, filho de Manoel Amaral
Engenheiro e de Philomena da Conceição, nascido 
a 14 de junho de 1907, no Rio de Janeiro, resi
dente á rua 24 de Fevere iro  n. 127, commercio, 
viuvo, com dom icilio eleitoral no districto muni
cipal de SantAnna. (Qualificação requerida .)

8.956. Au fid io  Acchuzzi, filho  dc Miguel Aechuzzi e de Ma
ria  Acquesta, nascido a 2 de agosto de 1902, em 
Bebedouro, Estado de São Paulo, residente á rua 
São Carlos n. 274, commercio, solteiro, com do
m icilio  eleitoral no districto municipal de Santa 
Anna. (Qualificação requerida.)

8.957. Augusto Aubri T r ip o li Martorelli, fillio  de Carlos
A lberto Martorelli e  de Maria Antonio Margoni, 
nascido a 26 de maio de 1912, no D istricto F e 
deral, residente á rua Senador Euzebio n . 527, 
commercio, solteiro, com dom icilio eleitoral no 
districto municipal de Espirito  Santo. (Quali
ficação requerida .)

8.958. Anlon io Viegas de Carvalho, filho  de Bernardino
Viegas de Carvalho e de Maria Dias Viegas, nas
cido a 2 de abril de 1893, no D istricto Federal, 
residente á rua Visconde de Itauna n. 307, ope
rário. casado, com dom icilio eleitoral no districto 
municipal de Sant’Anna. (Oualificação reque
r id a .)

8.959. Olga Barbosa Soares, filha de Raymundo Barbosa
Soares e de Maria Barbosa Soares, nascida a 21 
de maio de 1912, no Rio de Janeiro, residente á 
rua Riachuelo n . 373, modista, solteira, com do
m icilio  eleitoral no districto municipal de Esni
rito  Santo. (Qualificação requerida .)

8.960. Lu iz Formignani, filho  de Romeu Formignani e
de Adelina Bondanci, nascido a 18 de abril de 
1901, em Minas Geraes, residente á rua Frei Ca
neca n. 336, casa 16, operário, solteiro, com do
m icilio  eleitoral no districto municipal de Sant’ 
Anna. (Qualificação requerida.)

8.961. Paulo Gomes de Faro, filh o  de Anthero Gomes de
Faro e de L ina Andrade Gomes de Faro. nascido 
a 25 de agosto de 1901, no Districto Federal, re
sidente á rua Araú jo n . 7, ferroviário , casado, 
com dom icilio eleitoral no districto munieioal 
de Sant’ Anna. (Qualificação requerida .)

8.962. Manoel Fernandes, filho  de Miguel Fernandes e da
Vicente de Carvalho, nascido a 6 de janeiro de 
4905, no D islricto Federal, residente á rua Qua
tro  n . 44, commercio, casado, com dom icilio e le i
toral no districto municipal de Sant’ A on ». ÍOua
lificação requerida .)

8.963. A lceu Corrêa Lage, filho do Alceu Lage da Silva e de
Lyd ia  Corrêa Lage, na>cido a 13 de abril de 1907, 
no D istricto Federal residente á rua Estacio de 
Sá n. 7y, medico, solteiro, com dom icilio e le i
toral no districto municipal de Espirito Santo. 
(Qualificação requerida .)

8.964. Alceu Lage da Silva, filho  de Custodio José da Silva
e de Maria da Conceição Lage da Silva, nascido 
a  21 de janeiro de 1883, em Minas Geraes, resi
dente á rua Estacio de Sã n. 79, commereio, ca
sado, com dom icilio eleitoral no districto muni
cipal de Espirito Santo. (Qualificação reque
r id a .)
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8.965. Djalma Rodrigues do Nascimento, filho  de Oscar Ro
drigues do Nascimento e de Euciades Santo3 
Nascimento, nascido a 22 de dezembro de 1912, 
no D istricto Federal, residente á rua do Enge
nho Novo n. 39, funccionario publico, solteiro, 
com dom icilio eleitoral no districto municipal de 
SanFAnna. (Qualificação requerida.)

8.966. Joaquim da S ilveira Furtado, filh o  de Antonio da
S ilveira  Furtado e de Maria da G loria Coelho, 
nascido a 11 de novembro de 1900. no Districto 
Federal, residente á Travessa Marietta n . 11 
casa, 9, operário, casado, com dom iciiio eleitoral 
no districto municipal de SanFAnna. (Q ualifi
cação requerida.)

8.967. W ilton  Tonelli Rebello, f illio  de Oswaldo Xavier
Rebello e de Luiza Tonelli Rebello, nascido a 
1 de fevere iro  de 1912, no D istricto Federal, re 
sidente ã rua Aureliano Portugal n . 48, commer
cio, solteiro, com dom icilio eleitoral no districto 
municipal de Espirito Santo. (Qualificação re 
querida . )

8.968. Octacilio de Castro Barrozo. filho de Lu iz Martins
Barrozo e de Rachel de Castro Barrozo, nascido 
a 25 de março de 1907, no Districto Federal, re
sidente á rua do Bispo n . 27, funccionario publi
co, casado, com dom icilio eleitoral no districto 
municipal de Espírito Santo. (Qualificação re
querida .)

8.969. Francisco Jauuzzi, filh o  de Angelo Januzzi e de An
gela Alfano, nascido a 18 de dezembro de 1908, 
no Districto Federal, residente á rua General 
Caldwell n. 206, casa 8, commercio, solteiro, com 
dom icilio eleitoral no districto municipal de SanF 
Anna. (Qualificação requerida .)

8.970. Tlieodoro Maurício dos Santos, filh o  de José Mau
ríc io  dos Santos e de Joanna Baptista dos San
tos, nascido a 18 de abril de 1889, na Bahia, re 
sidente á rua Visconde N ictheroy n . 140, com
mercio, solteiro, com dom icilio eleitoral no dis
tricto municipal de SanFAnna. (Qualificação 
ítq u e r id a .)

8.971. João Maggi Junior, filb o  de João Maggi e de Antonia
Pery, nascido a 6 de setembro de 1896 no Dis
tricto Federal, residente & rua dos Araujos n . 89, 
casa 14, galvanizador, casado, com dom icilio e le i
toral no districto municipal de SanFAnna. 
(Qualificação requerida.)

8.972. Osny Clemente da Cruz, filh o  de Ezequiel Eudino
da Costa e de Presciliana Brasileira da Silva, 
nascido a 23 de novembro de 1906, em  Minas 
Geraes, residente á rua General Pedra n. 115, 
operário, casado, com dom icilio eleitora! no dis
tricto municipal de Espirito  Santo. (Qualifica
ção requerida.)

8.973. Francisco Favreau, filh o  de João Favreau e de Ma
rietta Fonseca Favreau, nascido a *10 de ju lho 
de 1908, no D istricto Federal, residente á rua 
Lavradio n . 3, «obrado, commercio, solteiro, com 
dom icilio eleitoral no distrieto municipal de 
SanFAnna. (Qualificação requerida .)

8.974. Oscar José Martins, filb o  de José Manoel Martins e
de Amelia Varella Rodrigues, nascido a 14 de 
dezembro de 1899, no D istricto Federal, resi
dente á rua Tavares Guerra n. 77. commercio, 
solteiro, com dom icilio eleitoral no districto mu
nicipal de SanFAnna. (Qualificação requerida.)

8.975. Moacyr Lemos de Oliveira, filb o  de Guilherme B er-
nãrdino de O liveira e de Carolina Lemos de O li
veira. nascido a 16 de junho de 1905, no D istri
cto Federal, residente ã rua Capitão Menezes nu
mero 203, commercio, solteiro, com dom icilio 
eleitoral no districto municipal de SanFAnna. 
^Qualificação requerida.)

8.976. Joaquim Fernandes, filh o  de V ictorio  Fernandes e de
Eva da Conceição, nascido a 8 de maio de 1891, 
no D istricto Federal, residente á rua André Ca
valcanti n. 37, sobrado, marcineiro, easaao, com

domicilio eleitoral no districto municipal de 
SanFAnna. (Qualificação requerida.)

8.977. V ictor Muniz, filh o  de V ictorio  Muniz e de Maria
Muniz, nascido a 14 de ju lho de 1913, no D istri
cto Federal, residente á rua Moraes Valle n. 11, 
commercio, solteiro, com dom icilio eleitoral no 
districto municipal de SanFAnna. (Qualificação 
requerida .)

8.978. Alcides Rocha Arantes, filh o  de Joaquim AIcide3
Arantes e de Carolina Rocha Arantes, naseido a 
19 de abril de 1911, no Estado de Minas Geraes, 
residente no Becco da Carioca n . 11, commer
cio, solteiro, com dom icilio eleitoral no districto 
municipal de Espirito Santo. (Qualificação re
querida .)

8.979. Laurentino Furtado de O liveira, filh o  de Manoel
Furtado Junior e de Francisca Ignez da Concei
ção, nascido a 1 de dezembro de 1896, no Es
tado de Minas Geraes, residente á Avenida 
Passos n. 111, commercio, casado, com dom icilio 
eleitoral no districto munieipal de SanFAnna. 
(Qualificação requerida .)

8.980. Isabel da Rocha Arantes, fillia  de Joaquim Alcide3
Arantes, nascida a 21 de abril de 1913, no Estado 
de Minas Geraes, residente á rua da Carioca n. 11, 
1° andar, professora de musica, solteira, com do
m icilio eleitoral no districto municipal de Espi
rito  Santo. (Qualificação requerida .)

8.981. Orlando Lu iz Machado, fillio  de Herminio Lu iz Ma
chado e de Antonieüa Camara, nascido a 24 de 
março de 1906, no D istricto Federal, residente & 
rua Presidente Barroso n. 80, commercio, sol
teiro, com dom icilio eleitoral no districto muni
cipal de SanFAnna. (Qualificação requerida .)

8.982. L ibanio Leodonio Dantas, filh o  de Manoel Gregorio
Dantas e de Em ilia Hermelinda de Maria, nascido 
a 6 de setembro de 1905, no Estado do Rio Gran
de do Norte, residente á rua Thereza dos Santos 
n . 145, commercio, solteiro, com dom icilio e le i
toral no districto municipal de SanFAnna. 
(Transferencia .)

8.983. Rapliael Scarlecio, fillio  de Domingos Scarlecio
e de Agnelina Gentil, nascido a 3 de junho 
de 1906, no D istricto Federal, residente á 
rua Belisario Penna n. 194; commercio, casado, 
com dom icilio eleitoral no districto municipal de 
SanFAnna. (Qualificação requerida.)

8.984. Arthur Malheiros Cunha, filh o  de Carlos José da
Cunha c de Gracinda Malheiros da Cunha, nasci
do a 7 de novembro de 1893, no D istricto Fe
deral, residente á rua Eduardo n. 31, mechanico, 
casado, com dom icilio eleitoral no districto muni
cipal de SanFAnna. (Qualificação requerida.)

8 985. Thomaz DalFOrto, filb o  de Francisco Angelo Agos- 
tino DalFOrto e de Izabel Maria DalFOrto, nas
cido a 29 de ju lho de 1870, no D istricto F e - 

* deral, residente á rua Menna Barreto n. 151, fun
ccionario publico, casado, com dom icilio eleitoral 
no districto municipal de SanFAnna (Q u a lifi
cação requerida.)

8.986. João Maria Pimentel, filho  de João Maria Pimentel e
de Luiza Augusta Pimentel, nascido a 27 de ou
tubro de 1894, no D istricto Federal, residente á 
rua da Am erica n. 41, casa 16, “ chauffeur” , ca
sado, com dom icilio eleitoral no districto muni
cipal de Gambôa. (Qualificação requerida.)

8.987. Antonio da Costa e Souza, filh o  de Lu iz da Costa e Sou
za e de Rita da Conceição, nascido a 18 de abril de 
1896, no D istricto Federal, residente á rua São 
João Baptista n. 70, despachante municipal, ca
sado, com dom icilio eleitoral no districto muni
cipal de SanFAnna. (Qualificação requerida )

8.988. Luciano de Miranda Lim a, filh o  de Agostinho de Mi
randa Lim a e de Apolonia Am arilina de Lim a, 
nascido a 30 de maio de 1909, no D istricto Fe
deral, residente á rua General Camara n . 341,
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íesnarhante, casado, com dom icilio eleitoral no 
listrictu municipal de San fAnna. (Qualificação 
requerida .)

8.989. Ivo  da Rocha Vaz, filh o  da Antonio da Rocha Vaz e
de Maria José da Rocha Vaz, nascido a 10 da 
março de 1899, no D istricto Federal, residente 
á travessa das Partilhas n . 18, commercio, ca
sado, com dom icilio eleitoral no districto muni
cipal de SanfAnna. (Qualificação requerida .)

8.990. Accacio Gonçalves da Costa, filh o  de Manoel Gonçal
ves da Costa e de Josepbina Moreira da Costa, 
nascido a 26 de outubro de 1891, no D istricto 
Federal, residente á rua João Cardoso n. 19, con
feite iro , casado, ocm dom icilio eleitoral no dis
tricto municipal de SanfAnna. (Qualificação re
querida .)

8.991. Antonio Casemiro da Silva, filh o  de Alexandre Case-
m iro da Silva e de Omiteria Pereira da Silva, 
nascido a 10 de janeiro de 1913, no Estado de 
Pernambuco, residente á rua Moncorvo F ilbo  nu
m ero 40. commercio, solteiro, com dom icilio e lei
toral no districto municipal de Rio Com prido- 
(Qualificação requerida .)

8.992. Geraldo W erther Rosa e Silva, filh o  de Frederico de
Alcantara Rosa e S ilva e de Maria da Conceição 
Accioly Rosa e Silva, nascido a 2 de dezembro de 
1912, no D istricto Federal, residente ã rua Maria 
Am elia  n . 258, estudante, solteiro, com dom ici
lio  eleitoral no districto municipal de Rio Com
prido (Quaxificação requerida .)

8.993. Josué Martins, filh o  de Joaquim Rodrigues Martins e
de Antonia Martins, nascido a 10 de setembro de 
1910, uo D istricto Federal, residente á rua Ca- 
roiina Santos n. 197, commercio. solteiro, com 
dom icilio eleitoral no districto municipal de 
SanfAnna. (Qualificação requerida.)

8.994. Paschoal Magnelli, filh o  de João Magnelli e de Fe-
lisbella Mendes, nascido a 9 de junho de 1901, 
no D istricto Federai, residente á rua Magalhães
i. 29, commercio, casado, com dom icilio e le ito - 
al no districto municipal de SanfAnna. (Qua

lificação requerida .)

3.995. Antonio Cruz, filh o  de Manoel da Cruz e de Luetecia
da Conceição, nascido a 20 de janeiro de 1894, 
no Estado-de Minas Geraes* residente á rua Ma
jo r  Freitas n. 119, motorista, solteiro, com do
m icilio  eleitoral no districto municipal de Espi
rito  Santo. (Qualificação requerida .)

8.996. Manoel José Ribeiro, filh o  de Domingos José R i
beiro e de Maria da Conceição Ribeiro, nascido a 
28 de junho de 1886, no Estado do Rio de Ja- 

eiro, estrada Velha da Pavuna n. 1.126, pro
prietário, casado, com dom icilio eleitoral no dis

tricto municipal de Espirito Santo. (Q ualifica
ção requerida .)

8.997. Joaquim Calmon de Souza, filh o  de Manoel Calmon
de Souza e de Maria Rosa de Souza, naseido a 
5 de ju lho de 1907, no D istricto Federal, resi
dente á rua General Rocca n. 3, fundos, com
mercio, solteiro, com dom icilio eleitoral no dis
tricto municipal de SanfAnna. (Qualificação re 
querida .)

8«998. João A lves Martins, filho de João A lves Martins e de
< Maria Senna Martins, nascido a 30 de junho de

1910, no D istricto Federal, residente á rua R i
cardo Machado n. 50, operário, solteiro, com do
m icilio  eleitoral no districto municipal de Santa 
Anna. (Qualificação requerida .)

8.999. Antenor Thibau, filho de Manoel Francisco da Costa 
Thibau e de Adelaide Am elia dos Santos Thibau, 
nascido a 20 de junho de 1876, no Estado da 
Bahia, residente á rua Rocha Fragoso n. 22, 
c. 5, func. publico aposentado, casado, com do
m icilio  eleitoral no districto municipal dc Santa 
Anna. (Qualificação requerida .)

9.000. Alcebiades Vicente Souza, filh o  de V icente Thom é 
Pereira  e de Zcferina de Souza Nunes, nascido a

10 de ju lho de 1905 no Estado do Rio de Janei
ro, residente á avenida Gomes F re ire  n. 31. com
mercio, casado, com dom icilio eleitora! no dis
tricto municipal rde Espirito Santo. (Q u a lifica -;
ção requerida.)

9.001. Custodio Felism ino da Cunha, filh o  de José de Cunha
e de O liv ia  Alves, nascido a 23 de junho de 1879, 
em . .orlugal, residente á rua de S. Carlos d. 270, 
commercio, casado, com dom icilio eleitoral no 
districto municipal de Espirito  Santo. (O u a lifi- 
cação requerida .)

9.002. Anlonietla Mendes, filha de Lu iz Fortunato Mendes
e de Am erica da Costa Mendes, nascida a 18 de 
outubro de 1893, no Estado do Rio Grande do 
sul, residente á rua Pedro de Carvalho n. 55, 
commercio, solteira, com dom icilio eleitoral no 
dislricto municipal de Espirito Santo. (Quali
ficação requerida .)

Nos termos do art. 5o, § 12, do decreto n . 24.129, de 
16 de abril do corrente anno, os titulos serão entregues, na 
forma estabelecida no art. 46 do Regimento Geral dos Juí
z o s . Secretarias e Carlorios Eleitoraes, aos proprios eleito
res, ou a quem restitu ir o recibo de que trata o art. 15. § 4o, 
com a assignatura do eleitor, no verso.

Rio de Janeiro, 24 de ju lho de 1934. - -  Eu, Ivano Eva
risto de O liveira, pelo escrivão, subscrevo e  assigno, lvane  
Evaristo de O live ira .

Q U AR TA  ZO NA  E LE IT O R A L

De ordem do D r. ju iz  eleitoral da Quarta Zona, da 2a 
Cireunscripção do D istricto Federal, faço pi blico, para co
nhecimento dos interessados, que foram  mandados expedir 
peio D r. ju iz os titulos eleitoraes dos seguintes cidadãos:

9.003. G ilberto da Silva Soares, filho  de A lberto da Silva
Soares e de Maria da G loria da Silva, nascido a 
23 de setembro de 1904, no D istricto Federal, 
residente á rua General Pedra n. 61, commercio, 
solteiro, com dom icilio eleitoral no districto 
municipal de San fAnna. (Qualificãção reque
r id a .)

9.004. Franklin  de Souza Ramos, filh o  de Severino de
Souza Ramos e de Caroiina de Souza Ramos, 
nascido a 30 de junho de 1912. em Minas Geraes, 
residente á rua Marechal Foch n. 118, commer
cio. solteiro, com dom icilio eleitoral no districto 
municipal de Espirito Santo. (Qualificação re
querida .)

9.005. Adalberto Lopes Soares, filho  de João Lopes Soares
e de Rosa Lopes Soares, nascido a 16 de agosto 
de 1895, no D istricto Federal, residente á rua 
Visconde de Nietheroy n. 160, commercio, sol
teiro, com dom icilio eleitoral no districto muni
cipal de Espirito Santo. (Qualificação reque
r id a .)

9.006. Belm iro Augusto da Silva Borges, filho de Adriano
Augusto da Silva Bo-ges e de Belm ira Gonçalves 
da Silva, nascido a 17 de abril de 1904, no Dis
tric lo  Federal, residente á rua Pernambuco nu
mero 120, casa 3. commercio. casado, com iom i- 
c ilio  eleitoral no districto municipal de San fAn 
na. (Qualificação requerida .)

9.007. Octacilio A iip io  de Figueiredo, filh o  de Francisco
Augusto de Figueiredo e de Lucilia  de F iguei
redo, nascido a 3 de fevere iro  de 1887, no Esta
do do Rio de Janeiro, residente ã rua Comman- 
dante Prat n. 19. commercio, casado, com domi
c ilio  ele ilora l no districto municipal de Santa 
Anna. (Qualificação requerida.)

9.008. Camilo Menezes de O liveira, filho de E lpidio Josá
d%e O liveira c de Carlota A lves de Menezes, nas
cido a 15 de janeiro  de 1909. residente á rua do 
Cattete n . 97, I o andar, commercio, solteiro, com 
dom icilio eleitoral no distrieto municipal de 
San fAnna. (Qualificação requerida .)

9.009. José Bandeira de Maia, filh o  de Manoel Maia e >do
Judith Bandeira Maia, nascido a 28 de janeiro do
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1905, em Pernambuco, residente á rua Mesquita 
Junior n . 37, commercio. solteiro, com dom icilio 
eleitoral no districto municipal de Esp irito  
Santo. (Qualificação requ erid a .).

9.010. Everaldino Cardoso Gil. filho  de José Cardoso G il e
de Estefania Brites Fortes, nascido a 10 de junho 
de 1896, no D istricto Federal, residente á rua 
Am elia  n . 99, operário, casado, com dom icilio 
eleitoral no districto municipal de Sant’Annas 
(Qualificação requerida.)

9.011. W ilson Chaves Rufino, filho  de N ilo Metzher Rufino
e de Saturnina Chaves Rufino, nascido a 7 da 
agosto de 1910, no Estado da Bahia, residente á 
rua A tiria  n. 23, estivador, solteiro, com dom icilio 
e leitoral no districto municipal de Espirito 
Santo. (Qualificação requerida.)

9.012. A rthur Leão Alves, filh o  de Florencia Alves, nasci
do a 31 de agosto de 1911. em Minas Geraes, "<‘-  
eidente á praça 15 de Novembro n. 101, com
mercio, solteiro, com dom icilio eleitoral no dis
tricto municipal dc Espirito Santo. (Qualifica
ção requerida.)

9.013. Octa via Menezes de Souza. íilha de João F igueiredo
de Souza e de Leonor Menezes de Souza, nascida 
a 3 de abril de 1907. no D istricto Federal, resi
dente á rua Itapirú ’ n . 147. casa 7, professora 
municipal, solteira, com dom icilio eleitoral no 
districto municipal de Espirito Santo. (Q ualifi
cação e s -o ff ic io .)

9.014. Romulo Saldanha da Gama Azambuja. filh o  de Oscar
Azambuja Neves e de- Hercilia Saldanha da Gama 
Azambuja, nascido a 4 de ju lho de 1909, no Dis
tricto Federal, residente á rua Barão de Mesquita 
n. 519. commercio, solteiro, com dom icilio elei
toral no districto municipal de SantAnna. 
(Qualificação requerida.)

9 015. Olga Medeiros do Amaral, filho  de José Borges de 
Medeiros e de ldaüna Maria da Luz. nascido a 27 
de novembro de 1900, no D istricto Federal, resi
dente á rua General Ganabarro n. 3t>, casa 3, do
mestica casada, com dom icilio eleitoral no dis
tricto municipal de Espirito Santo. (Qualificação 
requerida.)

9 016 AnniLial F igueiredo da Motta, filho  de Annibal Araújo 
de O liveira Motta e de Margarida F igueiredo 
Motta nascido a 8 de ju lho de 1904, no D istricto 
Federal residente á rua Bomfim n. 160, moto
rista casado, com dom icilio eleitoral no districto 
municipal de Espirito Santo. (Qualificação re -

0 017 Alberto de Oliveira, filho de Agostinho José de O li
veira e de Ermelinda Rosa de Jesus, nascido a 13 
de maio de 1S9S. no D istricto Federal, residente á 
rua Januzzj n. 15. calafate. casado, com dom icilio 
eleitoral no districto municipal de SantAnna. 
(Qualificação requerida.)

o 010 irm indo Medeiros, filho  de Elias José Medeiros T e i-
9.018. A rm in do  e de R ieard ina Innocencin de Carvalho, nas

cido a ° í  de setem bro de 1897, residen te ã rua 
B u lh õ e s ” M aeiel n . 339, barbeiro, casado, com  d o -  
m icilio  e le ito ra l no d is tr ic to  m unicipa l de Espi
r ito  Santo. (Q u a lificação  r eq u e r id a .)

0 019 José V ictor de Figueiredo, filho  de T ib ir içá  Cava- 
íheiro de F igueiredo e de Mana da Gloria F igu ei
redo na-cido a 27 de agosto de 1907, residente á 
rua Vi«conde Itamaraty u. 161, funccionario pu
blico solteiro com dom icilio eleitoral no districto 
municipal de Espirito Santo. (Qualificação re
querida .) 
qu erida .'

o Aon ci,,i,-icií-if' Baptista Nepomuceno, filho  de Augusto
9.020. Nepom uceno e de Artim izia  Maria Nepo-

imicèno nascido a .11 de janeiro de 1901. no Dis
tr ic to  Federa l, residente á rua D. Em ilia n. 31, 
com m ercio, solte iro, com d om icd io  eleitoral no 
d is lr ic to  m un icipa l de Espirito Santo. (Qualifica
ção requerida .)

9.021. Benedicto Gonçalves, filho de Francisco Gonçalves
e de Albina Pinto de Souza, nascido a 22 de de
zembro de 1907, no D istricto Federal, residente 
ó rua Maia Lacerda n . 139, commercio, casado, 
com dom icilio eleitoral no districto municipal de 
Espirito  Santo. (Qualificação requerida.)

9.022. Valentim  Benites, filho de Eleodoro Benites e de
O liv ia  Moreira Benites, nascido a 26 de abril de 
1913, no Districto Federal, residente á rua Dona 
Anna Nery n. 568, commercio. solteiro, com do
m icilio  eleitoral no districto municipal de Esdí-  
rito  Santo. (Qualificação requerida.)

9.023. Pedro José Fernandes, filh o  de Bernardino José Fer
nandes e de Maria Candelaria Fernandes, nascido 
a 17 de janeiro de 1900, no D istricto Federal, re
sidente ã rua Visconde de Itaúna n. 551. commer
cio. casado, com dom icilio eleitoral no districto 
municipal de Espirito Santo. (Qualificação re
querida .)

9.024. Antonio Jesus Teixeira , filho  de José V iclorino T e i
xeira  e de Cidalina Carolina de Jesus, nascido a 
10 de agosto de 1900, no D istricto Federal, resi
dente á rua Campos da Paz n. 36, commercio, 
solteiro, com dom icilio eleitoral no districto mu
nicipal de Espirito  Santo. (Qualificação reoue- 
rida.)

9.025. Iramaya Bueno Ormerod, filha de Carlos Augusto
Bueno Ormerod e de Octavia Bueno Ormerod, 
nascida a 8 de janeiro de 1906, no D istricto Fe
deral, residente á rua S. Clemente n. 260. da- 
ctylographa, solteira, com dom icilio eleitoral no 
districto municipal de SantAnna. (Qualificação 
requerida .)

9.023. José Machado da Silveira, filb o  de José Machado da 
S ilveira  e de V irg in ia  Candida da Camara. nascido 
a 2 de setembro de 1901, no Districto Federal, re
sidente á rua Borja Reis n. 213, commercio, ca
sado, com dom icilio eleitoral no districto munici
pal de Espirito Santo. (Qualificação requerida.)

9.027. Leopoldo Stamile, filh o  de Francisco Stamile e de
Maria da Conceição de Souza Carmillo. na»cido a 
1 de abril de 1897, no D istricto Federal, residente 
á rua Marquez Pombal n. 20. funccionario publico 
da Estrada de Ferro  Central do Brasil, solteiro, 
com dom icilio eleitoral no districto munieioal de 
SantAnna. (Qualificação requerida .)

9.028. João Coelho de Almeida, filh o  de João Coelho de
Alm eida e de Genoveva de Jesus Coelho, nascido 
a 10 de janeiro de 1905, no D istricto Federal, re
sidente á rua Cardoso Junior n. 315, commercio, 
casado, com dom icilio eleitoral no districlo mu
nicipal de Espirito Santo. (Qualificação reaue- 
r id a .)

9.029. Antonio Albino de Barros, filho de Hermogenes An
tunes Lopes e de Clara Paulina de Barros, nas
cido a 28 de abril de 1881, no Estado de Minas 
Geraes, residente á praça Eugênio Jardim n. 26, 
Copacabana, commerciante, casado, com dom icilio 
eleitoral no districto municipal de Espirita  San
to. (Qualificação requerida.)

9.030. Isaac Paulo Carneiro, filh o  de João Carneiro e da
Henriqueta Rocha Carneiro, nascido a 10 de abril 
de 1893, em Nictheroy, Estado do Rio de Janeiro, 
residente á rua do Leandro n. 23, commercio, ca- 
sado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Espirito Santo. (Qualificação requerida.)

9.031. Antenor José dos Santos, filho de Francisco José dos
Santos, e de Faustina Roza Guimarães, nascido 
a 26 de novembro de 1892, no D istricto Federal, 
residente á rua Miguel de Frias n. 50, commer
cio. casado, com dom icilio eleitoral no districto 
municipal de Espirito Santo. (Qualificneãn re
querida .)

9.032. Aristides Machado, filh o  de Joaquim da Silva Ma
chado e de Illuminada Maria A lves de Souza, nas
cido a 14 de março de 1888, no D istricto Federal,
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i- -• .eau - .ua s>ão Januario u. 5o, lypographo, 
casado, com dom icilio eleitoral no districto muni- 
cipai de SanFAnna. (Qualificação requerida .)

r, 03?. Terlo  Manoel Cavalcanti, filh o  de Teclo L ino Caval
canti e de Maria Ferreira  Cavalcanti, nascido a 
12 de maio de 1913, em Recife, Estado de Per
nambuco, residente á ladeira do Barroso n . 174, 
operário, solteiro, com dom icilio eleitoral no dis
trieto municipal de Espirito Santo. (Qualifica
ção requerida.)

p .03?. Dioeleciano Manoel da Rocha, filh o  de Manoel José 
da Rocha e de Leopoldina Maria do Prado, nas
cido a 1 de junho de 1882, no Estado de Sergipe, 
residente á rua Quito n. 33, proprietário, casado, 
com dom icilio eleitoral no districto municipal de 
SanFAnna. (Qualificação requerida .)

£ . 035. Paulo Ré, filh o  de Lu iz Ré e de Raphaela Carica 
Ré, nascido a 8 de outubro de 1912, no D istricto 
Federal, residente á rua General Pedra n. 2.01, 
funccionario publico, solteiro, com dom icilio 
eleitoral no districto municipal de Espirito  San
to . (Qualificação requerida .)

f . 036. Oiavo dos Santos Mendes, filh o  de Oscar dos Santo3 
Mendes e de Anna V ie ira  Mendes, nascido a 28 da 
maio de 1908, no Estado do Rio de Janeiro, resi
dente á rua Pará n. 22-A, ferroviário , casado com 
dom icilio eleitoral no districto municipal de Espi
rito  Santo. (Qualificação requerida .)

9.037. Tbelio  Pinto da Veiga, filh o  de A lvaro Mario da V e i
ga e de Elisa Pinto da Veiga, nascido a 3 de abril 
de 1908, no Estado do Rio de Janeiro, residente á 
rua São José n . 29, funccionario publico, solteiro, 
com dom icilio eleitoral no districto municipal de 
SanFAnna. (Qualificação requerida .)

P .038. Daniel Agostinho da Rocha, filh o  de Arthur Agosti
nho da Rocha e de Irene Ignacia do Carmo, nas
cido a 13 de outubro de 1893, no Estado da Bahia, 
residente á rua General Bruce n . 34, operário, 
solteiro, com dom icilio eleitoral no districto mu
nicipal de SanFAnna. (Qualificação requerida .)

P .039. Genesio de Azevedo Lourenço, filh o  de José Lou 
renço e de Joaquina Estcves de Azevedo, nascido 
a 26 de agosto de 1901, no Estado do Rio de Ja
neiro, residente á rua Visconde de Abaeté nu
mero 165, commercio, casado, com dom icilio e le i
toral no districto municipal de Espirito Santo. 
(Qualificação requerida .)

9.040. Jacintho Ferre ira  da Costa, filho de Raymundo F er
reira da Costa e de Orminda Bastos da Costa, 
nascido a 6 de abril de 1911, no D istricto F e 
derai, residente á rua Florontina n . 57, operário, 
solteiro, com dom icilio eleitoral no districto mu
nicipal de SanFAnna. (Qualificação requerida .)

C.041. Francisco Christovão da Rocha, filh o  de Alexandre 
Christovão da Rocha e de Laurentina F e lix  da Ro
cha, nascido a 27 de março de 1909, no D istricto 
Federal, residente á rua Gonçalves n . 91, operá
rio, solteiro, com dom icilio eleitoral no districto
municipal de Rio Comprido. (Qualificação reque
r id a .)

9.042.Lu iz Mauro, filh o  de Francisco Mauro e de V irg in ia
Mauro, nascido a 27 de junlio de 1905, no D is
tricto Federal, residente á rua General Pedra 
n . 195, commercio, solteiro, com dom icilio e le i
toral no districto municipal de SanFAnna, (Qua
lificação requerida.

9.043. João Baptista dos Santos, filh o  de Manoel dos Santos,
e de Maria Romana dos Santos, nascido a 11 de 
novembro de 1907, em Natal, Estado do Rio Gran
de do Norte, residente á rua Campinar n . 205, 
operário, solteiro, com dom icilio eleitoral no dis
tricto municipal de SanFAnna. (T ransferencia .)

9.044 José Fernandes Barbosa, filh o  de Roque de Paula 
Barbosa e de Francisca das Chagas Barbosa, nas
cido a 12 de agosto de 1894, no Estado da Pa- 
rahyba, residente á rua Bulhões de Carvalho nu
mero 122, funccionario publico, casado, com do

m icilio eleitoral no districto municipal de 
SanFAnna. (Qualificação requerida .)

9.045. Eduardo Lourenço Lopes, filh o  de José Lourenço 
Lopes e de Luiza Ferraz, nascido a 15 de outtüro 
de 1908, no D istricto Federal, residente á aveni
da Suburbana n. 552, operário, solteiro, com do
m ic ilio  eleitoral no districto municipal de Santa 
Anna. (Qualificação requerida .)

,9.046. Francisco Caetano da Silva, filh o  de Pedro Caetano 
da Silva e de Maria Elena Rosa, nascido a 4 de 
dezembro de 1900, no Estado de Minas Geraes, 
residente á rua Teixeira  Soares n. 45, funccio
nario municipal, casado, com dom icilio eleitoral 
no districto municipal de SanFAnna. (Q ualifi
cação requerida .)

9.047. Lu iz Carelli, filho  de Natal Carelli e de E m ilia  Ca-
pelle, nascido a 20 de dezembro de 1905, no D is
tricto Federal, residente á rua Itapirú  n. 292, 
vendedor dc jornaes e revistas, com dom icilio 
e le itora l no districto municipal de SanFAnna. 
(Qualificação “ ex o ffic io ” , B . E . 37, n. 30.912.)

9.048. Domingos Gatto, filh o  de Matheus Gaito e de Car-
mela Caruso, nascido a 15 de março de 1911, no 
D istricto Federal, residente á rua da Am erica nu
m ero 163, commercio, solteiro, com dom icilio 
eleitoral no districto municipal de SanFAnna. 
(Qualificação requerida.

9.049. João da Rosa Maciel, filh o  de N ilo  da Rosa Maciel e
de Josephina Maria da Rosa, nascido a 22 de ou
tubro de 1904, em Campos, Estado do Rio de Ja
neiro, residente á rua D r. P iragibe n. 15-A, 
commercio, casado, com dom icilio eleitoral no 
d istricto municipal de SanFAnna. (Qualificação 
requerida. )

9.050. A loysio de SanFAnna, filh o  de Arsenio de Santa
Anna e de Theophila de SanFAnna, nascido a 7 
de junho de 1913, em São Salvador, Estado de 
Bahia, residente á rua São Carlos sem nu
mero, ascensorista, solteiro, com dom icilio elei
toral no districto municipal de Espirito Santo. 
(Qualificação requerida.)

9.051. Isaac Colinhola, filh o  de Eugenia Cotinhola, nascido
a 21 de maio de 1912, no D istricto Federal, resi
dente á rua Christovão Colombo n . 90, commer
cio, solteiro, com- dom icilio eleitoral no districto 
municipal de R io Comprido. (Qualificação re
querida . )

9.052. Adhemar Augusto da Silva Borges, filho de Adriano
Augusto da Silva Borges e Belm ira Gonçalves da 
Silva Borges, nascido a 22 de fevere iro  de 1906, 
no D istricto Federal, residente á rua Barão de 
Mesquita n . 996, commercio, solteiro, com do
m icilio  eleitoral no districto municipal de Santa 
Anna. (Qualificação requerida .)

9.053. Pedro Baptista dos Santos, filh o  de Marciano A le
xandrino e de Maria José da Silva, nascido a 5 
de fevere iro  de 1906. em Canavieiras, Estado da 
Bahia, residente á rua do Livram ento n. 6, ope
rário, solteiro, com dom icilio eleitoral no _distri- 
cto municipal de SanFAnna. (Qualificação re
querida . )

9.054. Am érico Paes Guimarães, filho  de Thorin io da S ilva
Guimarães e de A lice Paes Guimarães, nascido a 
28 de fevere iro  de 1905, no D istricto Federal, re
sidente á rua Regente F e ijó  n. 74, commercio, 
solteiro, com dom icilio ele ilora l no districto mu
nicipal de Espirito Santo. (Qualificação reque
r id a .)

9.055. E loy dos Anjos, filh o  de Peniomo dos Anjos e do
Ànna dos Anjos, nascido a 2 de fevere iro  de 1905, 
no D istricto Federal, residente á rua Bella do 
São João n . 379. operário, solteiro, com liom ici- 
lio  e leiloral no districto riiunicipal de SanFAnna. 
(Qualificação requerida .)

9.056. Pedro Antonio dos Santos, filh o  de Antonio Ferre lr
dos Santos e de Josepha Maria dos Santos, nascid® 
a 14 de fevere iro  de 1899, em Penedo, Estado d®
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Aiaguas, residente á laoeirn ao Faria  n. 19, me
cânico, casado, com dom icílio eteitoral no d istri
cto municipal de Gambôa. (Qualificação reque
rida . )

9.0b7. Feliciano de Figueiredo, filho  de Esmeralda de F i
gueiredo, nascido a 9 de abril de 1911, no D istri
cto Federal, residente á rua Pedro Paiva n . 32, 
oontactor, solteiro, com dom icilio eleitoral no dis
tricto municipal de SanfAnna. (Qualificação re
querida .)

9.058. Armando Aguiar Canabate, filh o  de Onofre Agu iar
e de Adela Canabate, nascido a 6 de junho de 
1908, em S. José A lém  Parahyba, Minas Geraes, 
residente á rua São Pedro n . 86, commercio, sol
teiro, com dom icilio eleitoral no districto muni
cipal de Rio Comprido. (Qualificação reque
r id a .)

9.059. Olympio Ananias, filho de Ananias Francisco Xavier
*e  de Am elia Ananias Xavier, naseido a 11 de 

março de 1898, em Friburgo, Estado do Rio do 
Janeiro, residente á rua Conselheiro Corrêa n. 51, 
empregado municipal, viuvo, com dom icilio elei
toral no districto municipal de Espirito Santo. 
(Qualificação requerida.)

9.060. José Coelho de Almeida, filho de João Coelho de A l
meida e de Genoveva de Jesus, nascido a 30 de 
ju lho de 1894. no D istricto Federal, residente á 
rua Cardoso Junior n. 402. commercio, casado, 
com dom icilio eleitoral no districto municipal de 
Espirito Santo. (Qualificação requerida .)

9.061. Adriano Daniel Morgado, filho  de Castor Daniel M or-
gado e de Lucinda Borges Morgado, nascido a 27 
de abril de 1909, no D istricto Federal, residente á 
rua Idalina n. 36, pedreiro, casado, com dom icilio 
eleitoral no districto municipal de Espirito Santo. 
(Qualificação requerida.)

9.0G2. Juvencio Chrispim Teixeira, filho de Chrispim José 
Te ixe ira  e de Anna Teixeira  Hollanda, nascido a 
12 de dezembro de 1899. em Cascavel. Estado do 
Ceará, residente á rua Barão de Mesquita n. 673, 
casa 1, commercio. casado, com dom icilio eleitoral 
no districlo municipal de Espirito Santo. (Qua
lificação requerida.)

9.063. João Henrique de Oliveira, filh o  de Henrique do 
O liveira e de Esmeria Henrique de O liveira, nas
cido a 2S de ju lho de 1912, no D istricto Federal, 
residnete á rua Pedro Am érico n . 228, commer
cio, solteiro, com dom icilio eleitoral no districto 
municipal de Espirito Santo. (Qualificação re
querida .)

9.065. José L ino Tortola, filho  de Antonio L ino  Tortola c
de Maria Francisca Tortola. nascido a 23 de se
tembro de 1898, em Bello Horizonte, Estado de 
Minas Geraes, residente á rua Cândido Mendes 
n . 67, motorista, casado, com dom icilio eleitoral 
no dislricto municipal de SanfAnna. (Qualifica
ção requerida.)

9.065. Henriquo da Silva Guimarães, filh o  de Tolentino
Pereira Guimarães e de V icta Modesta da Silva 
Guimarães, nascido a 15 de maio de 1895, cm São 
Luiz, Estado do Maranhão, residente á rua São 
Lu iz Gonzaga n . 56, empregado publico, casado, 
com dom icilio eleitoral no districto municipal de 
Esp irilo  Santo. (T ransferencia .)

9.0G6. Eduardo Gavinha Portella. filh o  de Esmael Gavinha 
Portella e de Am elia de Almeida Portella, nascido 
a 20 de setembro de 1905, no D istricto Federal, 
residente á ladeira do Barroso n . 111, mecânico, 
casado, com dom icilio eleitoral no dislricto mu
nicipal de Espirito Santo. (Qualificação reque
rida . )

9.067. João Caldas da «hinha. filho de Antonio Paulo da 
Cunha e de Clara Caldas da Cunha, nascido a 1 do 
março de 1908, em Marroim. Estado de Sergipe, 
residente ã rua Avila  n. 126. casa t. operário, 
solteiro, com dom icilio eleitoral no districlo mu
nicipal de Espirito Santo. (Qualificação reque
r id a .)

9.068. di. .opes cte uuveira, filho  de Gaspar José de O li—
.eira  e de E lv ira  Lopes de O liveira, nascido a 11 
de maio de 1900, em Campos, Estado do R io de 
Japeiro, residente á rua Senador Euzebio n. 68, 
commercio, casario, com dom icilio eleitoral no 
districto municipal de Espirito Santo. (Q ualifi
cação requerida .)

9.069. Arthur Severino Ramos, filho  de Miguel Archanjo
Ramos e de Maria Luiza Ramos, nascido a 14 de 
janeiro de 1893, em Recife. Estado de Pernam
buco, residente á rua Francisco Xavier n . 92, 
graphico, casado, com dom icilio eleitoral no dis
tricto municipal de SanfAnna. (Qualificação re
querida

9.070. Mar ; • Mendonça Alencar, filh o  de Benjamin
Agra de Alencar e de Rosa de Mendonça Alencar, 
nascido a 6 de maio de 1898, em Matta Grande, 
Estado de Alagôas, residente á rua do Riachuelo 
n . 73, commercio, solteiro, com dom icilio eleito
ral no districto municipal de SanfAnna. íOna- 
lificação requdrida.)

9.071. Manoel A lves de Souza Filho, filho de Manoel A lve3
de Souza F ilho e de Felisberta Borges A lves de 
Souza, nascido a 19 de março de 1890, no D istri
cto Federal, residente á rua Porto A legre n . 55, 
commercio, casado, com * dom icilio eleitoral no 
districto municipal de SanfAnna. (Qualificação 
requerida. )

9.072. Armando Duarte Loureiro, filh o  de João Duarte Lou
re iro  e de A lisa de Souza Vidai, nascido a 24 de 
janeiro de 1901, em Xictheroy, Estado do Rio de 
Janeiro, residente á rua Senador Euzebio n. 79, 
commercio, casado, com dom icilio eleitoral no 
d istricto municipal de SanfAnna. (Qualificação 
requerida. )

9.073. Abdias Cerqueira Leite, filho de Dario Ordones Cer-
queira e de Laudelina de Assis Cerqueira, nascido 
a 26 de setembro de 1907, em Brotas, Estado de 
São Paulo, residente á rua Maxwell n. 201, fe r 
roviário , solteiro, com dom icilio eleitoral no dis
tricto municipal de SanfAnna. (Transferencia .)

9.074. João Baptista V irgolino, filh o  de José V irgo lino de
Souza e de Maria Augusta de Souza, nascido a 28 
de fevere iro  de 1895, em Macáo. Estado do Rio 
Grande do Norte, residente á rua da Passagem 
n . 114, empregado publico, casado, com dom icilio 
eleitoral no districto municipal de SanfAnna. 
(Qualificação requerida .)

•).07õ. W aldcm iro Lu iz Machado, filh o  de Ormioro Lutz 
Machado e de Antonietía Lu iz Machado, nascido 3 
26 de setembro de 1911, no D istricto Federal, re - 
sidénto á rua Presidente Barroso n. 80, alfaiate, 
solteiro, com dom icilio eleitoral no distr.eto mu
nicipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.)

9.07G. Augusto d’Alm eida Hudson, filho  de Belmonte Hu- 
dson e de Carmosina d’ Almeida Hudson, nascido 
a 20 de setembro de 1909, em Dom Pedrito, Es
tado do Rio Grande do Sul, residente á rua da Ca
rioca n. 24, commercio, solteiro, com dom icilio 
ele itora l no districto municipal de Esnirito 
Santo. (Qualificação requerida.)

9.077. Clovis de Marathona, filh o  de Antonio Gonçalves
Dias e de Mariana Walace Duncan, nascido a 21 
de junho de 1902, em Campos, Estado do Rio de 
Janeiro, residente á avenida Gomes F reire  nu
mero 12G, mecânico, solteiro, com dom icilio e le i
toral no districto municipal de SanfAnna 
lificação requerida.)

9.078. Manoel José das Chagas, filho dc Joaquim José das
Chagas e de Gertrude Maria da Conceição, nascido 
n 20 de agosto de 1894, no Rio de Janeiro, resi
dente á rua Carlos Sampaio casa 4, lavrador, ca
sado, com dom icilio eleitoral no districto munici
pal de SanfAnna. (Qualificação requerida.)

9.079. Olinda Sampaio Pereira, filha de Maxim inio Ferreira
Sampaio o de Josephina d’01iveira Sampaio„ nas
cida a 22 de ju lho de 190í, no D istricto Federal, 
residente ã avenida Mem de Sá n. 242, contadora,
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•tasada, com dom icilio eleitoral no districto mu- 
dcipal de Espirito  Santo. (Qualificação reque

r id a .)

y.OSO. Leal de Sá Ribeiro, filh o  de José Giemente R ibeiro e 
de Maria A lves de Sá Ribeiro, nascido a 15 de fe 
vere iro  de 1904, no D istricto Federal, residente á 
travessa das Missões n . 2, funccionario m unici- 
.pal, casado, com dom icilio eleitoral no districto 
municipal de SanFAnna. (Qualificação reque
rida . )

9.081» Jurandyr Albuquerque Cavalcanti, filh o  de Raymun
do Cavalcanti e de Isaura Albuquerque Caval- 
eanti, nascido a 22 de maio de 1906, em R io Novo, 
Estado de Minas Geraes, residente á rua F re i 
Caneca n . 94, estudante, solteiro, com dom icilio 
eleitoral no districto municipal de Esp irito  Santo. 
(Qualificação requerida .)

9.03S. Antonio de Medeiros, filh o  de Francisco Jacyntho do 
Medeiros e de Maria da Conceição, nascido a 26 
de novembro de 1905, em Petropolis, Estado do 
Rio de Janeiro, residente á rua Nabuco de Freitas 
n . 75, motorista, casado, com dom icilio eleitoral 
no districto municipal de Gambôa. (Q ualifica
ção requerida. ) (

9.1)33. Antonio Severo SanFAnna, filh o  dc Severo José de 
SanFAnna e de Laudelina de SanFAnna, nascido 
a 29 de dezembro de 1909, em Petropolis, resi
dente á rua do Lavrad io n . 114, 1° andar, com
mercio, solteiro, com dom icilio eleitoral no dis
tricto municipal de SanFAnna. (Qualificação 
requerida .)

9 .0 8 4 ».João Baptista. filh o  de Miceno Guilherm ino de Mat
tos e de Maria Lu iza Cappes, nascido a 25 de 
abril de 1913, no D istricto Federal, residente á rua 
Matheus da Silva n . 156, commercio, solteiro, com 
dom icilio eleitoral no districto municipal de Es
p irito  Santo. (Qualificação requerida .)

9 .085' Lu iz de O liveira Machado, filh o  de Francisco Antonio 
"  Machado e de Belisaria P ires de O liviera, nascido 

a 13 de outubro de 1902. no D istricto Federal, re 
sidente á rua José Domingues n. 113, casa 1, co
brador, casado, com dom icilio eleitoral no d istri
cto municipal de Espirito Santo. (Qualificação 
requerida.)

9.088*. D janira Bueno Ormerord, filha de Carlos Augusto 
Bueno Ormerord e de Octavia Bueno Ormerord. 
nascido a 6 de abril de 1907, no D istricto Federal, 
residente á rua. São Clemente n. 260, casa 36, func- 
cionaria municipal, solteira, com dom icilio e le i
toral no districto municipal de SanFAnna. (Qua
lificação requerida .)

9 .0 8 1 ^ Manoel da Silva Almeida, filh o  de Antonio José de 
Alm eida e de Faustina Periera  da Silva, naseido 
e 12 de ju lho de 1907, no D istricto Federal, resi
dente á rua dos Açudes n. 18, operário, solteiro, 
com dom icilio eleitoral no districto municipal do 
Espirito Santo. (Qualificação requerida .)

9 .088. A ry  Cunha, filho de Octavio Cunha e de Izabel Gue
des da Cunha, nascido a 10 de dezembro de 1907, 
no D istricto Federal, residente á rua Theodoro da 
Silva n. 80, commercio, casado, com dom icilio
eleitoral no districto municipal de SanFAnna.
(Qualificação requerida .)

9 .085.Agenor de Almeida Loyola, filh o  de Manoel Francisco 
de Almeida e de Izabel Maria de Almeida, nascido 
a 31 de ju lho de 1897, em Gravatá. Estado de 
Pernambuco, residente á rua Magno Martins nu
mero 5, pharmaceutico, casado, com dom icilio
eleitoral no districto municipal de SanFAnna.
(Qualificação requerida .)

9.090jí jPaulino Pinheiro Machado, filh o  de Manoel Gomes 
Pinheiro Machado e de Sopliia Leopoldina P inhei
ro  Machado, nascido a 28 de outubro de 1897, 
em  Botucatú, Estado de S. Paulo, residente á ave
nida Pasteur n. 404, funccionario publico, casado, 
com dom icilio eleitoral no districto municipal de 
SanFAnna. (Qualificação requerida .)

9.091. Oscar Pedro Martins, filh o  de Pedro Lu iz Martins e
de Adelaide Ramos Martins, nascido a 14 de maio 
de 1910, no D istricto Federal, residente á rua 
Carneiro Campos n . 43. commercio, solteiro, com 
dom icilio eleitoral no districto municipal de.-$£s- 
p irito  Santo. (Qualificação requerida .)

9 .092 .Nelson Barbosa da Silva, filh o  de F irm ino Barbosa da 
Silva e de Maria Barbosa da Silva, nascido a 9 de 
março de 1902, em Nazareth, Estado de Pernam
buco, residente á rua Senador Dantas n. 79, func
cionario publico, casado, com dom icilio eleitoral 
no districto municipal de Espirito Santo. (Quali
ficação requerida.)

9.093. Sebastião O liveira Miranda, filb o  de Faustino O li
ve ira  Miranda e de F loripe Servenina Miranda, 
nascido a 2 de maio de 1898, em Mar de Hespanlia, 
Estado de Minas Geraes. residente á rua da Cario
ca n. 49, commercio, solteiro, com dom icilio elei
toral no districto municipal de SanFAnna. (Qua
lificação requerida .)

9.094. José Rodrigues Lopes, filh o  de Manoel Lopes e de
Encarnacion Rodrigues, nascido a 6 de maio de 
1910, no D istricto Federal, residente á rua Gene
ral Pedra n . 259, casa 1, commercio, solteiro, com 
dom icilio eleitoral no districto municipal de Santa 
Anna. (Qualificação requerida .)

9.095. Nevaldo Carlos de Figueiredo, filho  de Latino Carlos
de Figueiredo e de Maria Carvalho de Figueiredo, 
nascido a 22 de novembro de 1909, no D istricto 
Federal, residente á rua Souza Franco n. 11, com
mercio, solteiro, com dom icilio eleitoral no d istri
cto mugicipal de Espirito  Santo. (Qualificação re
querida .)

9.096. Mario da Motta. filh o  de A lfredo José da Motta e de
Idalina Senliorinha Migou da Motta, nascido a 4 
de dezembro de 1897, no Districto Federal, resi
dente á rua Monte A lverne n. 85, operário, sol
teiro. com dom icilio eleitoral no districto muni
cipal de SanFAnna. (Qualificação requerida .)

Saraiva e de Maria Joanna do Rosário, nascida a t 
de setembro de 1901, no D istricto Federal, resi
dente á rua Mourão do Valle n. 20, domestica, ca
sada, com dom icilio eleitoral no districto munici
pal de SanFAnna. (Qualificação requerida.)

9.098. G ilberto de Freitas, filbo  de João Baptista de Freitas
e de Abigail Lopes de Freitas, nascido a 11 de fe 
vere iro  de 1910, no D istricto Federal, residente á 
rua S. Pedro n. 169, commercio, casado, com do
m icilio  ele ilora l no districto municipal de Espi
rito  Santo. (Qualificação requerida .)

9.099. Carlos Lobato Pereira, filh o  de João Bernardo Lobato
Pereira e de Julieta de Almeida Araújo Lobato, 
nascido a 4 de novembro de 1901, no D istricto 
Federal, residente á rua Vaz Toledo n. 23, con
tador, solteiro, com dom icilio eleitoral no districto 
municipal de SanFAnna. (Qualificação reque
rida.)

9.100. Jorge Moreira Costa, filho  de Arthur Moreira e de
Maria Moreira da Costa, nascido a 17 de fevere iro  
de 1909, no D istricto Federal, residente á ruaj 
Maia Lacerda n . 49, operário, solteiro, com do
m icilio  eleitoral districto municipal de SanFAnnai 
(Qualificação requerida .)

9.102. Miguel Gomes de Noronha, filh o  de Raymundo Gomes
de Noronha e de Luiza Am alia de Souza, naseidc^ 
em setembro de 1894, residente á rua SanFAnna 
n. 42, funccionario publico, solteiro, com domiJ 
c ilio  eleitoral no districto municipal de SanFAnna 
(T ransferencia .)

9.101. Antonio Marques de Sá. filb o  de Antonio José de Sá
e de Antonia de Jesus Belisanda, nascido a 25 d< 
março de 1906, no D istricto Federai, residente á 
rua General Gurjão n. 166, torneiro mecânica 
solteiro, com dom icilio eleitoral no districto mu 
nicipal de SanFAnna. (Qualificação requerida.)

9.103, Felisberlo Portella. filb o  de Antonio Portella e d<
Idalina da G loria B rilto , nascido a 14 de abri
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de 1901, no D islricto Federal, residente á rua 
V iu va  Cláudio n. 215, operário, solteiro, eom do-, 
m ic ilio  eleitoral no districto municipal de Sant’-  
Anna. (Qualificação requerida .)

9. íOí .  Bartholomeu Octaviano da Silva, filho de S ilverio
Octaviapo da Silva e de Eunica da Conceição,
nascido a 24 de abril de 1890, em  S. João Marcos, 
Estado do Rio de Janeiro, residente á rua Viçosa 
n . 51, pintor, solteiro, com dom icilio eleitoral no 
districto municipal de SanCAnna. (Qualificação 
requerida.)

9.105. Juvenal Huback Rodrigues, filh o  de Rodolpho José
Rodrigues e de Hortencia Maria Huback, nascido 
a 16 de setembro de 1902, em SanCAnna Japuriba, 
Estado do Rio de Janeiro, residente á rua da Har
monia n . 54, o ffic ia l de Pharmacia, viuvo, com
dom icilio eleitoral no districto municipal de Gam - 
bôa. (Qualificação requerida .)

9.106. 11o de Almeida, filho  de Orestes de Almeida e de
Maria Maia de Almeida, nascido a 7 de outubro da 
1912, no D istricto Federal, residente á rua Max
w ell n. 124, ferroviário , solteiro, com dom icilio 
eleitoral no districto municipal de Espirito  Santo. 
(Qualificação requerida.)

9.107. Raul Lopes da Silva Moraes, filho  de Accacio Lopes
da Silva Moraes e de Anna Maria Machado Moraes, 
nascido a 29 de setembro de 1895, no D istricto 
Federal, residente á rua Muniz Barreto n . 113, 
commercio, casado, com dom icilio eleitoral no dis
tricto municipal de Espirito Santo. (Qualificação 
requerida .)

9.108. João Cardoso da Silva, filho  de Manoel Cardoso da
Silva e de Joanna Cardoso da Silva, nascido a 5 de 
março de 1908, no Rio Grande do Norte, residente 
á rua S . Pedro n . 140, servente municipal, ca
sado, com dom icilio eleitoral no districto munici
pal de Espirito Santo. (Qualificação requerida.)

9.109. Guilherme Barrancos, filho  de João Baptista Antonio
garrancos e de Josephina Sançhes, nascido a 15

de setembro de 1909, no D istricto Federal, resi
dente ã rua Padre Miguelino n . 26, commercio, 
solteiro, com dom icilio eleitoral ne districto mu
nicipal de. Sant’Anna. (Qualificação requerida.)

9.110. Julio Pires Vianna Junior, filho de Julio Pires Vianna 
e de Thereza Jesus Vianna, nascido a 22 de janeiro 
de 1911, no D istricto Federal, residente á rua do 
Morro da Providencia n. 107, mecânico, casado, 
com dom icilio eleitoral na districto municipal de 
Gambôa. (Qualificação requerida .)

f l . l l l .  Agostinho Pires do Almeida, filh o  de José Pires d8 
A lm eida e de Francisea Pires de Almeida, nascido 
a 5 de dezembro de 1887, em Mangaratiba, Estado 
do Rio de Janeiro, residente á rua Ferraz n . 99, 
casa 11, operário, casado, eom dom icilio eleitoral 
no districto municipal de Espirito Santo. (Qua
lificação requerida .)

9.112. Antonio Nobre Vianna, filho de Antonio Tgnacio P e 
reira  Vianna e de Candida Firm ina Guimarães, 
nascido a 14 de maio de 1906, no D istricto F e 
deral, residente á rua Lopes Ferraz n. 136, func
cionario municipal, casado, com dom icilio eleito
ral no districto municipal de Sant’Anna. (Quali
ficação requerida .)

9.113. W a ld ir  Te ixe ira  Barbosa, filh o  do Avelino Te ixe ira
Barbosa e de Maria da Conceição Barbosa, nascido 
a 15 de abril de 1908, em Magé, Estado do Rio de 
Janeiro, residente á travessa Navarro n . 209, 
operário, solteiro, com dom icilio eleitoral no dis
tricto municipal de Sant’Anna. (Qualificação re
querida .)

Nos termos do art. 5®, § 12, do decreto n . 24.129, de 16 
de abril do corrente ano, os titulos serão entregues, na fo r 
ma estabelecida no art. 46 do Regimento Geral dos Juizos, 
Secretarias e Cartorios Eleitoraes, aos proprios eleitores, ou 
a quem restitu ir o recibo de que trata o art. 15, § 4®, com 
a assignatura do eleitor, no verso. Rio dc Janeiro, 24 do ju 
lho cie 1934 Eu, Ivane Evaristo de Oliveira, pelo escrivão,
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