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ESTADOS UNIDOS DO BRASIL 
(Decreto n. 21.076, de 24 de fevereiro de 1932) ' R ^ ^ Í O S 

ANiVO I V I RIO DE JANEIRO, 1G DE NOVEMBRO DE 1933 X. 135.' 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTIÇA 
ELEITORAL 

JULGAMENTOS 

0 sr. mínistro-prcsideutc designou o dia 4* tio cor
rente para julgamento dos seguintes processos: 

1 — Processo n . 1.689 (relator, s r . professor João Ca-
Jjral). O presidente do Tribunal Regional do Estado do Es 
pirito Santo consulta se lhe 6 licito gozar as ferias da Corte 
de Appeliação, continuando, entretanto, na" presidensia do 
Tribunal Regional. (Adiado por proposta do s r . relator . ) 

4 — Processo n . 1.685 (relator, s r . ministro Eduardo 
Espinola.) Honorio Martins Ribeiro, vereador eleito pelo 
município de Londrina (Paraná), pede providencias ao Tr i 
bunal Superior no sentido de obter a expedição do seu diplo
ma pelo Tribunal Regional, uma vez que a Junta Especial 
apuradora já encerrou o seu trabalho, tendo se dissolvido ha 
mais de um mez, sem lhe expedir o diploma, (Da pauta an
terior.) 

. 3 — Processo n. 4.609 (relator s r . desembargador José 
Lílhares.) José Accacio Soares Moreira e outros represen
tam contra a continuação do mandato de deputados á Consti
tuinte de Santa Catharina, por parte de Rodolpho Victor 
Fitzmam. 

4 — Processo n. 1.687 (relator, s r . desembargador José 
Linhares.) A Associação do Professorado Publico e outras 
issociações do classe, com sede em Cachoeiro de Itapemerim 
(Espirito Santo), pede seja dado effeito suspensivo ao r c -
3urso quo interpuzeram contra uma decisão do Tribunal 
tlêgional do 'Espir i to Santo que negou a expedição de titulo 
ibs seus delegados eleitores para as primeiras eleições clas-
iislas. 

5 — Processo u . 1.692 (relator, s r . desembargador José 
Linhares.) O presidente do Tribunal Regional de Goyaz, con
sulta se eleitores de municípios pertencentes á mesma zona 
deitoral, poderão nas primeiras eleições municipaos votar 
nedianto resalvn. 

G — Processo n. .1.693 (relator, s r . desembargador Col-
ares Moreira.•) Fiavio -Bapiista, reclama providencias do 
tribunal Superior no sentido de dar' andamento á denuncia-
me apresentou contra o juiz Jayme, Mendonça. (Território 
Io Acre,' 1 

. . 7 — Processo n, ' ! . 695 (relator, sr . dr . Miranda Vai-
'erde.) O presidente do Tribunal Regional do Pará consulta 
lobro se uma cédula com legenda registrada, mas que não 
:ontem nome de candidato, aproveita na contagem dos votos 

8 — Processo n . -1.696 (relator s r . ministro Plinvo Ca
sado) . O Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Mara-
ibSo submette á approvação do Tribunal Superior a morii-
'k-ação no plano eleitoral daquelln regiãv. 

9 — Processo n . 1.607 (relator s r . desembargador José 
Linhares) . O Presidente da Câmara dos Deputados consulta, 
sobre: 1°) se em eleições muniçipaes, podem eleitores votar 
em secção diversa daquellas em 'que figurem os seus nomes, 
quando tenha havida eleição na secção própria, especialmente 
se forem em grande numero, e. sem resalvas; 2") se os votos 
desses eleitores devem ou não, «er tomados em separado, com 
'as cautelas quo o Código Eleitoral determina; 3°) se os fiscaes, 
eleitores de outra secção, podem votar na secção para a qual 
foram designados fiscaes, mesmo quando não permaneçam 
na secção que tiveram a incumbência de fiscalizar, tendo 
apenas assignado a aeta do, insinuação ou chegado depois de 
começada a votação. 

. 10 — Processo n . 1.G98 (relator s r . desembargador 
Collares Moreira). Ü Presidente do Tribunal Regional de 
Santa Catharina consulta se a apuração das eleições das juizes 
de paz, órgãos do Poder Judiciário, creados pela Constituição 
do Estado, compete as turmas apuradoras, organizadas de 
accordo com o ar t . 141 do Código Eleitoral ou as juntas apu
radoras das eleições muniçipaes, constituídas consoante o ar
tigo 43. 

11 — Processo n. 1.700 (relator s r . d r . Miranda Val-
ve rde ) . O Partido Progressista de Minas Geraes, por seu de
legado, submette á apreciação do Tribunal Superior um mo
delo de autorização para effeitos de registros de candidatos, 
e consulta se o mesmo modelo satisfaz as exigências do ar
tigo 85 § I o do Código Eleiíoral se sorte a resultarem validos 
os registros de candidatos feitos pelo delegado por elle auto
rizado . 

12 — Processo n . 1.701 (relator s r . ministro Plinio Ca
sado) . O sr . d r . Procurador Geral encaminhou ao Tribunal 
Superior uma consulta do Procurador Regional Eleitoral do 
Rio Grande do Sul, sobre se só poderão receber votos era I o 

turno aquelles candidatos cujos nomes figurarem expressa
mente na cédula de legenda, conforme decidiu o Tribunal Re
gional, ou se, em face do a r t . 90, letra "a" do Código Elei
toral quaesquer outros candidatos da legenda também pode
rão ser eleitos em I o turno, desde que attinjam o quocieutc 
eleitoral, muito embora, não figurem os seus nomes na cédula, 
mas tão somente pela votação das legendas. 

Secretaria do Tribunal, em 14 de novembro de 1935. — 
Agripino Veado, secretario. 

O Tribunal, em sua 116a sessão ordinária, realizada em 
11 de novembro de 1935, sob a presidência do Sr . ministra 
Hermenegildo de Barros, resolveu: i 

1°j na appelíação criminal n . 41 (relator sr. professor, 
João Cabral) (Minas Geraes), dar provimento, em parte, 6', 
appeliação do réo, João Theotonio Pacheco, para desclassifi
car o crime para o a r t . 107, § 14 do Código Eleitoral, sendo 
a pena applicada no grão máximo, ficando assim provida, 
também a appeliação do procurador 1'egional, unanimemente; 

2°) responder a consulta do presidente do Tribunal Re* 
gional do Amazonas, de que trata o processo m 1.675 (rela
tor, s r . desembargador José Linhares), sobre se em face do* 
ar t . 83, $ 2" da Constituição -Federal, cabe recurso para tf 
Tribunal Superior, da decisão do Tribunal Regional que co
nhecer do resultado íinal das eleições muniçipaes, proclamar; 
os o!«il<is " expedir os diplomas, declarando que não cabe ra-: 
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èurso no caso da consulta, salvo as excopções citadas no ar
tigo 83 § 2", da Constituição Federal, unanimemente; 

3°) negar provimento ao recurso eleitoral n . 210 (rela
tor, sr . desembargador Jo*é Linhares), sendo recorrente o 
Centro Eleitoral de Santo Antônio, e recorrido o Tribunal Re
gional do Espirito Santo, unanimemente; 

4°) julgar nullo o processo n . 1,603 (relator, sr. desem
bargador José Linhares) ciue trata da representação de José 
Accacio Soares Moreira e outros contra a continuação do 
mandato de Deputado á Assembléa Constituinte de Santa Ca
tharina, por parte de Ivens Bastos de Araújo, por illègiti-
midade do procurador de José Accacio Soares Moreira, una
nimemente; 

5o) responder a consulta do Tribunal Regional do Rio 
Grande do Sul, de que trata o processo n . 1.684 (relator, 
sr . dr . Miranda Valverde) sobre se lhe ê licito á vista de ter 
sido arrombado o cartório eleitoral da 38" zona e subtrahidos 
do mesmo grande numero de processos, livros e outros papeis, 
adiar para outra época, se julgar necessário e conveniente as 
eleições muniçipaes da referida zona, que por determinação 
da Constituição "Estadual.deverão se realizar a 17 de novem
bro, declarando que não cabe ao Tribunal Regional adiar as 
eleições, unanimemente; 

6 o) ju lgar nullo o processo n . 1.606 (relator, sr . dr . Mi
randa Valverde) que trata de uma representação de Manoel 
Thiago de Castro e outros, contra a continuação do mandato 
de Deputado á Assembléa Constituinte de Santa Catharina, 
por parte de Francisco Barreiros Filho, por illegitimidade do 
procurador de Manoel Thiago de Castro e outros, unanime
mente; 

7 o) proferir no processo n . 1.610 (relator, s r . desembar
gador Collares Moreira) decisão idêntica á do processo numero 
1.603, unanimemente; 

8°) não annullar o processo n . 1.605 (relator, sr. p ro 
fessor João Cabral), que trata de uma representação de José 
Accacio Soares Moreira e outros, contra a continuação do 
mandato de Deputado á Assembléa Constituinte de Santa Ca
tharina, por parte de Benjamm Gallotti Júnior por ser o caso 
differente dos anteriores, de meritis, julgar improcedente a 
representação, unanimemente; 

9°) julgar prejudicado o recurso eleitoral n . 223 (rela
tor, sr . desembargador Collares Moreira), sendo recorrente 
Adolpho Ribeiro Vianna e recorrido o Tribunal Regional de 
Minas Geraes, unanimemente. 

Secretaria do Tribunal, 14 de novembro de 1935. — 
'Agripino Veado, secretario. 

JURISPRUDÊNCIA 

Estado de Minas Geraes 

Appeliação Criminal n. 37 — Cias. 5" do ar t . 30 do Re
gimento Interno. 

EMENTA 

Xão pratica delicio .eleitoml o indivíduo que, 
nomeado secretario da mesa receptora, obtém dis
pensa âo presidente por motivo justificado. 

Accordão 

Vistos, relatados e discutidos estes autos. 
Considerando que do documento de fls. 40 e da prova 

testemunhai resulta quo o recorrente, nomeado secretario da 
mesa receptora da 3" s. eleitoral de Tocantins, Ubá, E . de 
Minas Geraes, justificou o motivo que o impossibilitava de 
oecupar o cargo, obtendo dispensa do presidente, que nomeou 
Outro fera substituil-o. 

Considerando que não pratica delicto eleitoral, quem por 
motivo justo falta ao cumprimento de alguma obrigação im
posta pelo Código, não se podendo affirmar em tal caso que 
tenha faltado voluntariamente. 

Accordam os juizes do Tribunal Superior de Justiça Elei
toral, por maioria de votos, e tendo em consideração o pare
cer do dr . Procurador <4eral, em dar provimento á a p p e l i a 
ção, para absolver o réo. 

Tribunal Superior d*» Justiça Eleitoral, em 6 do se 'em-
hro de 1935. — U"rt.ien"gildo de Burros. PiwiiMiv,.». -
Eduardo Etpirfola, Relator, 

Estado de Matto Grosso 

Acção Penal n. 10 — 5 a Cias. do a i i . , 3 0 do Rcg. Tnt. 

Accordão 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso elei
toral. 

Recorrente — Procuradoria Regional Eleitoral do Estado 
de Matto Grosso. 

Recorrido — O Tribunal Regional Eleitoral do Estado 
de Matto Grosso. 

Accordam os juizes do Tribunal Superior de Justiça Elei
toral; por maioria de votos, negas provimento ao recurso 
para confirmar por seus fundamentos a decisão recorrida, 
que é jurídica, e assim os adoptam com razão a decidir. 

Rio de Janeiro, 14 de outubro de 1935. — Hermeneqildo 
de Bftrros, Presidente. — José Linhares, Relator. 

Estado da Bahia 

Consulta n . 1.671 — Classe 6" do a r t . 30 do Ro.g. Tnt. 

EMENTA 

/ — Ao Tribunal Regional compete, assim-
como a divisão geral da região em zonas, qualquer 
alteração na mesma, observadas rigorosamente as 
normas legaes. 

II — Em, caso de necessidade, lhe compete, 
especialmente installar postos de emergência para 
o alistamento, em qualquer comarca. 

III — Essas alterações e installações devem., 
ser publicadas por editaes para conhecimento dos 
interessados, os quaes poderão reclamar contra as 
mesmas e recorrer das decisões do Tribunal Re
gional, só em caso de recurso cabendo ao Tribu
nal Superior conhecer o assumpto e decidir como 
de direito. 

Accordão 

Vistos, etc 
Pede o presidente do Tribunal Regional da Bahia auto

rização para designar o Juiz de Direito da Vara Civel da 
Comarca de Uhéos auxiliar do Juiz Eleitoral daquella zona, 
que se acha assoberbado por grande quantidade de qualifi
cações e inscripções, e,m risco de prejudicar a boa marcha: 
do alistamento ás vésperas da eleição. 

Considerando que compete aos Tribunaes Regionaes di
vidir em zonas a região eleitoral do respectivo Estado, só po
dendo modifical-a quinquenalmente, salvo em caso de alte
ração de divisão judiciaria ou administrativa do Estado, e 
em conseqüência desta; (Cod. Eleitoral, a r t . 27, "g" ) . 

Considerando que, em tal divisão se devem discriminar 
os juizes eleitóraes e respectivos cartórios, em cada zona, <* 
nas comarcas onde houver mais de unia vara, o Tribunal Re
gional designará aquella ou aqiiellas, a que se. attribuc a ,iu-
risdicção eleitoral (ar t . 34, § I o do citado Código). 

Considerando que, no caso em apreço, embora não sé 
trate de alterar a divisão do Estado cm zonas, mas apenas de 
subdividir uma zona (Ilhéos) em dois JUÍZOS eleiloraes, on, 
mais particularmente, de dar ao juiz eleitoral de tal zona um 
auxiliar, que seria -outro juiz vitalício, o que traria como 
conseqüência, naturalmente a designação de um escrivão para. 
com elle servir; 

Considerando que é da competência do Tribunal Regional 
"installar, em caso de necessidade, postos 3a emergência para 
o alistamento (Código Eleitoral, a r t . 27, citado, letra " m " ) ; 
mas, : 

Considerando que tanto é inherenfe ao systema de se
gurança do alistamento estabelecido no Código Eleitoral a 
fixação e immutabilidade temporária dos órgãos encarrega
dos de tal serviço, que até a designação de cartórios eleitóraes, 
quando não estabelecidos estes com caracter privativo, deva 
í̂ er feita pelo Tribunal Regional ao dividir a região em zonas 
(ar t . 39 do mesmo Código); e a substituição de um cartó
rio por outro, no serviço elftitoral. será determinada pelo 'Tri
bunal Regional, mas com publicàçiVá em edilaé« e comm,inf
ração ao Tribunal Superior ' a r í . 10), todos es.ses aclos su
jeitos a iinpugnações e recurso- por parte dos infere^-alos: 
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Accordam o.» juizes do Tribunal Superior de Justiça Elei
toral em conhecer do pedido e responder: rf que ao Tr ibu
nal Regional compete, awim como a divisão gpnd d'i rpgião 
cm zonas, qualquer alteração na mesma, observadas rigoro
samente a.s normas legaes; b) que, em caso de necessidade lhe 
conipetc, e-pecialmente installar postos de emergência para 
o alistamento, em qualquer comarca; e. principalmente, c) 
que es.sas alterações (> installações devem ser publicadas po-
editaes para conhecimento dos interessados, o s quaes poderáj 
reclamar contra a mesmas e recorrer das ólerisões ,(,, Tribu-
nal Regional, só em caso de recurso cabemt» at. Tribunal Su
perior conhecer o assumpto e decidir como de direito. 

Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, em í de ou tu 
bro de 1035. — Hermenegildo de Berros, Pres idente . - -
joãn ('abre!, Relator. 

Estado de Santa Catharina 

Mandado de. Segurança n. 7 Cias. 7" do ar!. 30 d» Ileg. Int. 

Ementa: 

Xão conhece do pedido de mandado dr segurança o Tribu-
nul Superior,-quando se não apresenta devidamente instruído 
c quando, manifestamente, o caso não comporia a excepciona 
providencia, 

Accordão 

Vistos, relatados e discutidos estes autos. 
Considerando que o pedido está desacompanhado de qual

quer documento que possa justificar o mandado de segurança. 
Considerando que das decisões dos Tribunaes Regionães 

cabe recurso para o Tribunal Superior, e não mandado de se
gurança, como resulta dos ar ts . 83 letra /, 113 n . 33, 70, n . 1 
letra i da Constituição Federal e ar t . 13 letra g do Cod. El . 

Accordam os juizes do Tribunal Superior de Justiça Elei
toral, por unanimidade de votos, em não tomar conhecimento 
•do pedido. 

Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, em 10 de Setem
bro de 1935. — Hermenegildo dc. Barros, Presidente. — Edu
ardo Espimda, Relator. 

Estado do Paraná 

Recurso Eleitoral n . 198 — Cias. 3 a do a r t . 30 do Reg. Tnt. 

Accordão 

Vistos, etc. 
Accordam os juizes do Tribunal Superior de Justiça Elei

toral negar provimento ao recurso para confirmar por seus 
jurídicos fundamentos o Accordão de fls. 43, e assim decidem 
porque se evidencia dos autos que o Syndicato pelo qual foi 
eleito o Ilecorrento ahi foi roconhecido em 12 de junho deste 
anno e a Constituirão Estadual tinha sido promulgada em 1G de 
maio. Deste modo nos termos das Instrucções baixadas por 
este Tribunal para as eleições de representantes profissionaes 
só podiam concorrer a ellas aquellas sociedades e syndicatos 
profissionaes, registrados ou reconhecidos até a data da pro
mulgação da Constituição, o Syndicato ern questão não podia 
fazer eleição a delegado eleitor. 

Rio de Janeiro, 16 de outubro de 1935. — Hermenegildo 
-de Barras, Presidente. — José Linhares, Relator 

PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA 
ELEITORAL 

Procurador Geral — Dr. Armando Prado 

PROCURADORES REGIONÃES DA JUSTIÇA ELEITORAL 

Amazonas — Dr. Adroaldo de Carvalho. 
Pará — Dr. Francisco Pereira Brasil . 
Maranhão — Dr. Manoel Eduardo Pereira . 
Piauhy — Dr. Jayme Rios. 
Ceará — Dr. Jardim. 
Rio Grande do Norte — Dr . Vescio Barreto de Paiva . 
Parahyba — Dr. Sabiniano Maia. 
Pernambuco — Dr . Nelson Carneiro Leão. 

Alagoas — Dr. Alfredo de Mendonça 1'i'hóa. 
Sergipe — Dr. \rivnldo G;rvia da Ci»la Barro». 
Bahia — Dr. Mario Rego Santos. 
Espirito Santo — Dr. Cezar Lima de Magalhães. 
Districto Federal — Dr. João silveira Mello. 1 

Rio de Janeiro — Dr. Antônio Cardoso Gusmão Júnior . 
Minas Geraes — Dr. Júlio Ferreira de Carvalho. 
São Paulo — Dr. Juvenal Bouilha dc Toledo. 
íioyaz — Dr. Pedro Pinheiro Lemos. 
Matto Grosso — Dr. Oscar Corrêa Pina. 
Paraná — Dr. Edgard Linhares Fi lho. 
Santa Catharina — l>r. Oswaldo Silva Sabaek. 
Rio Grande do Sul — Dr. Salomão Pires Abrnhão. 
Território do Acre — Dr. Paulo de Menezes Bentes. 

Riu de Janeiro, l i de novembro de 1935. — Guajará 
Pereira Paiva, (Dact.*) 

TRIBUNAL REGIONAL DE JUSTIÇA ELEI
TORAL DO DISTRICTO FEDERAL 

EDITAES E AVISOS 
EDITAES DE INSCRIPÇÃO 

Primeira Cireuinseripção 

PRIMEIRA ZONA ELEITORAL 

(Districto municipal de Candelária) 

Juiz — Dr. Decio Cesario Alvim) 

Faço publico, para os fins dos arte. 43 do Código e 25 
do Regimento dos JUÍZOS e Cartórios Eleitoraes, que por este 
Cartório-e Juizo da 1" Zona Eleitoral, estão sendo processados 
os pedidos de inscripção dos seguintes cidadãos: 

PEDRO PROVENZANO (2.138), filho de Antônio Provenzano 
e de Maria Molinaria, nascido a 23 de junho de 1886, cm 
Porto Alegre, (Estado do Rio Grande do Sul), commer-
cio, com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Candelária. (Qualificação requerida, n . 1.305). 

JOSE' NUNES DA CUNHA (2.13i9\filhode José Luiz da Cunha e 
de Maria Nunes, nascido a 12 de novembro de 1908. no 
Districto Federal, commercio, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Candelária. (Qualificação reque
rida, n . 1.210.) 

EDMUNDO PERES DA COSTA (2.140), filho de Raymundo 
Peres da Costa e de Maria Peres da Costa, nascido a 16 
de setembro de 1910, no Districto Federal, commercio, 
com domiciHo eleitoral no districto municipal dc Can
delária. (Qualificação requerida, n . 1.313.) 

MARIA JOSE' DA LUZ VIEIRA DO COUTO (2.141), filha 
de Raul de Barros Vieira do Couto e de Margarida da 
Luz Vieira do Coujto, nascida a 19 de março de 1916, no 
Districto Federal, domestica, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Candelária. (Qualificação reque
rida, n . 1.303). 

AUGUSTO PORTUGAL (2.142), filho de Jayme Portugal e 
* de Eleugina Franco Portugal, nascido a 25 de outubro 

de 1916, no Districto Federal, estudante, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Candelária. (Quali
ficação requerida, n . 1.297). 

HÉLIO BERUTTI AUGUSTO MOREIRA (2.143), filho de He-
raelito Augusto Moreira e de Helena Berut t i Moreira 
nascido a 1 de novembro de 1903, no Districto Federal, 
estudante, com domicilio eleitoral no districto municipal \ 
de Candelária. (Qualificação requerida, n . 1.282). | 

Districto Federal, 14 de novembro de 1935. — Pelo es- _ 
«rivao, Juvenal de Araújo, 
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EXPEDIÇÃO DE TÍTULOS 

Primeira Circumscripção 

PRIMEIRA ZONA ELEITORAL 

De ordem do Dr. Juiz Eleitoral da I a Zona da 1* Gir-i 
Êumôoripção do Districto Federal, faço publico, para conhe
cimento dos interessados, que foram mandados expedir pelo 
MM. Juiz, os títulos eleitoraes dos seguintes cidadãos; 

2 .091 . Pedro Alves da Cunha (2.103), íilho de José Roberto 
Alves da Cunha e de Alexandrina Maria da Con
ceição, nascido a 20 de setembro de 1884, em Pe r 
nambuco, Estado de Pernambuco, casado, sargento 
reformado da P. Militar, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Candelária. (Qualificação 
requerida, processo n. .1907.) 

2.092. Álvaro Monteiro (2.104), filho de César Monteiro e 
de Carmen Augusto Monteiro, nascido a 14 de julho 
de 1911, no Districto Federal, solteiro, commercio, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Candelária. (Qualificação requerida, processo nu
mero 1.301.) 

2 .093 . José Valentim Dias (.2.105), filho de Manoel Brunno 
Dias é de Anna de Lima, nascido a 10 de setembro 
de 1892. na Cidade de Pernambuco, Estado de Per
nambuco, casado, sub-official da Armada, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Cande
lária. (Qualificação ex-officio, B. E. 78.) 

2.094. Oswaldo Ferraz da Silveira (2.106), ' filho de José 
Carlos da Silveira e de Ondina Ferraz da Silveira, 
nascido a 17 de outubro de 1912, em Monte Alto, 
Estado de São Paulo, solteiro, estudante, com do
micilio eleitoral no -districto municipal de Cande
lár ia . (Qualificação requerida, processo n. 1.173.) 

2 . 095 . Oswaldo Oarboeci (2.107), filho de Júlio Garbocci e 
de Francisca Jacintha Guimarães, nascido a 23 de 
maio de 10G8, em Ouro Preto, Estado de Minas 
•Geraes, solteiro, commercio, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Candelária. (Quali
ficação requerida, processo n. 1 .304.) 

2.096. Sadi Assis Ribeiro (2.108), filho de José de Assis 
Ribeiro e de Anna Walderama de Assis, nascido 
a 20 de março de 1900, no Districto Federal, sol
teiro, commercio, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal da Candelária. (Qualificação r e 
querida, processo n. 1.065.) 

2 .097 . Bento Marques (2.109), filho de Luiz Marques e ds 
Rosenda Maria da Conceição, nascido a 9 de setem
bro de li896, em Canhotim, Estado dc Pernambuco, 
casado, militar, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Candelária. (Qualificação ex-
officio, B. E. 78, n . '608. ) 

2.098. Humberto Baptista de Menezes (2.HO), filho de Clau-
dionor Baptista de Menezes e d e ÉVeüna Bertozzi 
de Menezes, nascido a 14 de novembro de 1916, 
no Districto Federal, 'solteiro, commercio, com do
micilio eleitoral no djstricto municipal de Cande
lár ia . (Qualificação requerida, processo n. 1.302.) 

2 .099. Ivo Ramos da Costa Guimarães (2.111), filho de Ál
varo Durval da Costa Guimarães e de Armanda 
Ramos da Gosta Guimarães, nascido a 18 áe abril 
de 1915, no Districto Federal, solteiro, comfhercio, 
com domicilio eleitoral no .districto municipal de 
Candelária'. (Qualificação requerida, processo nu
mero 1.251.) 

2 .100. Aristides Mario Macrini (2.1T2). filho de Nicolau Ma-
crini e de Pasqualina Macrini, nascido a 24 ds 
fevereiro de 1903, no Districto Federal, casado, 

_ commercio, com domicilio eleitoral no districto 
'municipal de Candelária. (Qualificação requerida, 

processo n. 1.135 .-)-
S.lQi. 'Mario Teixeira de Mesquita (2.113), filho de Avelino 

Teixeira de Mesquita e de Beatriz Alvarenga de 
Mesquita, nascido a 19 de setembro de 1913, no 
Districto Federal,, solteiro, commercio, com domi
cilio eleitoral no districto-municipal de Candelária. 
(Qualificação requerida^processo n. 1.252.) 

Bfctfieto Federal, 14 de novembro de" 1935, — Pelo es-
orívãOj Juvenal,-ele Araújo, 

SEPUNDÀ ZONA ELEITORAL 

De ordem do Dr . Juiz Eleitoral da 2." Zano, da 1." Civ~. 
òumserípção do Districto Federal, faço publico, para" conhe
cimento dos interessados, que, por despacho de 23 "de outu-, 
ftro, foram mandados expedir, pelo MM. Juia os títulos de 
eleitores dos seguintes cidadão: 

2 .861 . Affonso Gardím, (2.8CI}, filho de Affonso Gardim a 
de Ernesta Gardini, nascido a 24 de agosto de 
•1913", no Districto Federai, residente -á rua São 
José n . 85, estudante, solteiro, coro domisilio elei-, 
toral no districto municipal de São José. "(Qua
lificação requerida, B . E . 94 n . 1.250.) 

2 .862. Manoel José dos Santos, .(2.862), filho de Alexandri
na -M. da Conceição, nascido a 22 dc abril de 
1909, no Estado do Rio de. Janeiro, residente á 
rua Santa Luzia u . 16, commei.c-io, solteiro, com 
domicilio eleitoral • no districto municipal de 

São José. (Qualificação requerida 15. E . 112, nu
mero 1,475.) 

2.863. Manoel Ferreira L-.ite Wlfo, '.2.863), fillio de Os
waldo Ferrei ra Leito e de J u n i n a Lopes Fer
reira Leite, nascido a 21 de dezembro de 1913, no 
Estado de Pernambuco, residente á rua do Carmo 
U . 18, commercio, solteiro, com domicilio eleito
ral no districto municipal de São. José. (Quali
ficação requerida, B. E . 112, n 1. .90.) 

2 .864. Marcial Paiva, (2 .%5) , filho de ' To^é Aurélio â& 
Paiva o de Joseplâna da Costa PaUa, nascido a 
5 de abril de 1909, no Estado de Minas -Geraes, r e 
sidente á rua São .Toso n. 8'J. acadêmico direito, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u 
nicipal de São José. íQ.ualifirnrao requerida, 
B . E . 103, n . 1.310.) 

2 .865 . Antônio Madeira Ribeiro, (2.805), filho de Manoel-
Joaquim Ribeiro e de Augusta Madeira Ribeiro, 
nascido a 5 de janeiro de 1917, no Districto Fe 
deral, residente á rua Republica do Peru n . 24, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de São José. (Qualificação 
requerida, B . E . 60. n . 834.1 

3.866. Leda de Sá, (2.866), filha de Antônio de Sá edeEmi l í a 
Fernandes de Sá, nascida a 20 de agosto de 1914 no 
Districto Federal, residente á rua Republica do 
Porú n. 74, domestica, solteira, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de São José. (Qua
lificação requerida, B . E . 110. n . 1.424.) 

2.867. Manoel Xavier Bnptista, filho de Didimo Ferreira 
Baptista e de Maria Rozcnda Baptista, nascido a 
7 de abril de 1906, no Estado da Bahia, commercio, 
casado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de São José. (Qualificação requerida/ 
B . E . n. 112, n . 1.464.) 

2 .868. José Rodrigues Pereira,' (.2.868), filho dc Antônio Joa-
* quim Pereira e de •Erinelinda Rosa Rodrigues Pereira, 

nascidn ,i 5 de abril de. 1906, no Districto Federal, 
residente á m a Republica do Peru n. 20, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de São José. (Qualificação re^' 
querida, B. E . 112, n . 1.461 ^ 

2.869. José Buccos.(2.865N, filho de Claro <ía Costa Buccose de 
Maria Margarida Lima. nascido a 27 de fevereiro 
de 1909, no Districto Federal, residente á rua da 
Quitanda' n. 72, commercio, solteiro, com domi
cilio eleitora! no districto municipal dc São José. 
(Qualificação requerida, B. E. H2, n. 1.492.) 

2.870. -Tacyra Alves de Araújo, (2.870), filha de Martiniano 
Alves de Araújo e de- Dnnaria.de Araújo, nascida a. 
14 de outubro do 1915, no Districto Federal, residente'' 
á mu Chile n. 25. esíiniunte, so)loira, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de São José. 
(Qualificação rrmiorida.- B, 'E. 105, n. 1.405.) 

2 .871 . Jorge Dueap., (2.871), fiilio.• de Alberto Luiz Ducap 
e de Amélia Joanna Ducap. nascido a -2 de novem
bro de 1914. no Districto Federal, residente á . rua 
Republica do. Peru n . 30, commercio, solteiro, 
C.pm domicilio ..eleitOr;U ' no districto municipal de 
São José. .(OúaUficâcflo requerida. Ti. E . 112, nu -
numero 1.467. V 

2 .872. Nelson Mordes'. fíu^f!-»-.' '2 .872), filho dc Antônio' 
Baptista Guedes e de Fausta Moraes Guedes, nas
cido a. 14 de- -janeiro.' de 1899,- no "Estado de São 
Paulo,, residente á rua Republica do';Perú n» 2 $ 

Confere com o Original 

http://Dnnaria.de


Sabbaüo W BOLETIM ELEITORAL 

commercio. casado, cora domicilio eleitoral no dis* 
" tricto- municipal de São José; (Qualificação r e 

querida, B . ,E . 112, ir. 1.466.) •-• 
£ .873, Humberto Ricardo Michulovich, (2.873), íütio de José 

Mieh-ulovich. e de Nadjoskda Bagdenof>, nascido» 
a 26 de maio de 1915, no Districto Federal, r e 
sidente á rua São José n. 17, funoc. publico, sol
teiro," com domicilio eleitoral no districto muni-. 

. cipal de São José. (Qualificação requerida, B , E . 
110, u . 1.420.) 

8.874, José Ricardo Dias, (2.874), filho de Martiniano Fran
cisco Dias e de Máthiíde Loopoldina da Luz, nas 
cido a 'i de dezembro de 1902. em Caxambú, Es 
tado do Rio de Janeiro; residente á rua do Carmo 
n . 18, commercio, solteiro, com domicilio eleito
ral no districto municipal de São José. (Trans
ferencia.) ' • 

2 .875 . Helena Caenazzo (2.875'., filha do José Caenazzo e 
de Clara Isaac,' nascida a 26 de outubro de 1914. 
em São Paulo, commercio,- solteira, com domi
cilio eleitoral no "districto municipal de São-José, 

- (Qualificação requerida, B. E, 69 n . 938) . 
2.870. Carme.o Arcuri (2.876), filho de Emílio Samuel 

Arcuri o de Maria Arcuri, nascido a 6 de. feve
reiro de 1912, em Minas Geraes, commercio, ca
sado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de São José. 'Qualificação requerida, B . 
E; 95, n. 1 .209.) 

g .SJ7 . Gustavo de Souza Raymundo (2.877), filho de 
Joaquim Souza Raymundo e de Ernestina Souza, 
nascido a 11 de outubro do 1912, no Estado do 
Rio de Janeiro, commercio, casado, com domici
lio eleitoral no districto municipal de São José. 
(Qualificação requerida, B . E . 114, n . 1.447.) 

£ .878. Jacy Bastos do Vali o (2.878), filha de Antônio da Ro
cha Bastos e de Lydia Fernandes da Rocha Bas
tos, nascido a 28 de outubro de, 1903, em .Ama
zonas, domestica, casada, com domicilio eleito
ral no districto municipal de São'José.- (Qualifi
cação requerida. - B . E . 112, n . 1.455.) 

2,879 Neslor Ferreira dos Santos. (2.879;. filho de Miguel 
Ferreira dos Santos e de Alda Moreira da Silva 
Santos, nascido a 4 de outubro de 1900, no Dis
tricto Federal, commercio, casado, com domici
lio eleitoral no districto municipal de São José, 
(Qualificação requerida, B . E . 11G. n . 1.514.) 

2.88-0. Francisco Stelle, (2 .880- . f i lho dc Andrero Steele 
e de Beatriz Lima Stcelo, nascido a 10 de março de 
1898, no Districto Federal, funecionario publico, 
casado, com domicilio eleitoral lio districto mu
nicipal de São José. Transferencia.) 

g .881 . Luiz Augusto de Mendonça (2.881), filho do Alfre
do Augusto de Mendonça o de Herminia de Sant' 
Anna Mendonça, nascido a 13 de dezembro de 
1910, no Districto Federal, bancário, casado, com 
domicilio eleitoral, no districto municipal de São 
José. (Qualificação requerida, B . E . 105. nu
mero 1.912.) 

2.882. Jorge Chalitha (2.882), filho de Josó Chalitha. nas
cido a 29 do setembro de 1895, no Rio Grande do 
Sul, funecionario publico, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de São José, 
(Transferencia). 

f.mi. Christiano • Costa (2.883), filho tle Miguel Costa p 
de Cecília Costa, nascido a 4 de maio de 1905. 
em Pernambuco, commercio, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de São José. 
(Qualificação, requerida. B . E . 116, n . 1;496.) 

£ . 8 8 1 . Aloysio Maria de Oliveira (2.884). filho de Augustc 
Maria do Oliveira e de Michaela Alves o Silva, 
uascido a 23 de agosto de 1917, no Districto F e 
deral, commercio, solteiro, com domicilio eleito
ral no'distr icto municipal de São José. .'Qualifi
cação requerida, B . E . 103 n . 1.359.) 

£.885-. Altamiro Chagas, (2.885), filho de Alberto Chagas 
e do Anna Chagas, nascido a 17 de abril de 1909, 
rio {Districto Federal, commercio, -solteiro, comi 

•' domicilio eleitoral, no districto municipal do São 
José. (Qualificação requerida, B , E . 119, w , 
mero 1.469.) . . . _ 

i?,886 João dos Santos Martins (2.886). filho de João dos 
• Santos Martins e de Bemvinda dos Santos, nasei-
- do a 8 do. fevereiro de 190?, no Estado do Pa r i 
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operário, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de São Josó. (Qualificação r e 
querida, B . E . 103, n . 1 .571.) 

18.887. José Valle Júnior (2.887), filho do José Aníoíüft 
Valle e de Fausta Almeida do Valle, nascido a S 
de março de 1902, no Districto Federal, contador, 
casado, com domicilio eleitoral no districto m u 
nicipal de São José. (Qualificação requerida B« 
E . 116, n. 1 .530.) 

2.888 Álvaro Magalhães (2,888), filho de José Cruz Maga
lhães e de Angelina dos Santos, nascido a ,3 de 
agosto de 191.5, no Districto Federal, commercio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de São José. Qualificação requerida, B . E . 95^ 
n. 1.274.) 

2.889, Luiz Teixeira da Silva (2.889), filho de Antônio Tei
xeira da Silva o de Olivia Amorim Teixeira, nas
cido a 13 de maio de 1913, em São Paulo, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no distr i 
cto municipal de São José. (Qualificação requeri
da, B . E . 112, n . 1.463.) 

2.890, Dora dos Anjos (2.890), filha de Manoel Alves Gas
par e de Maria Dulcina -Ribeiro, nascida a 23 de 
novembro de 1911, no Districto Federal, modista, 
solteira, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de São José. (Qualificação requerida, nu 
mero 1.506.) 

2 .891 , Marino Guimarães (2.891), filho de Joaquim Guima
rães e. dc Joanna Ferreira Guimarães, nascido a 1?, 
de setembro de 1915, no Ceará, estudante, solteiro, 
t om domicilio eleitoral no districto municipal de 
São José. (Qualificação requerida, n . 1.543.) 

2.«92. Joanna de Oliveira Moraes (2.892), filha de Soter' 
Augusto de Oliveira e de Maria Julia de Oliveira, 
nascida a 13 de setembro de 1904, em Minas Ge
raes, domestica, viuva, com domicilio eleitoral lio 
districto municipal de São José. (Qualificação 
transferencia'.) 

2 .893. Paulo de Andrade Jesus (2.893), filho de Francisco 
César de Jesus e de Anna Andrade Jesus e 

nascido a, 15 de maio de 1915, no Districtq Fe-, 
deral, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral* 
íio districto municipal de São José . (Qualificação 
requerida, B . E . Íf6, n . 1 .537.) 

2.894. Ilaroldo da Silva Ramos Perry, filho de Mario Perry 
e de Cordelia da Silva Ramos Perry, nascido a 16 
de agosto de 1915, no Districto Federal; commer
cio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de São José. (Qualificação requerida 
B . E . 116, n . 1.526.) 

2.895. Francisco Ceciliano (2.895), filho de Salvador Ce-
ciliano e de Congeita Pompéa, nascido a 
30 de maio de 1914, no Districto Federal, com do
micilio eleitoral no districto municipal, de S. José. 
(Qualificação requerida, B . E , 112, n'. 1.462.) 

2.896. Arthur Fernandes Campos da Paz (2,896), filho de 
Arthur Fernandes Campos da Paz o de Mercedes 
de Mello Campos da Paz, nascido a 27 de setem
bro-do 1914, no Districto Federal, acadêmico me
dicina, solteiro, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de São José. (Qualificação reque
rida, B . E „ 116, n . 1.526.) 

.5.897. Joaquim Ferreira Real (2.897), filho de Luiz .Feív 
rcipa Real e de Maria Leão Ferreira Leal, nascido 
a -4 de outubro de 1914, no Districto Federal, es
tudante, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de São José. (Qualificação reque-

. rida, B . E . 103, n . 1.313.) 
2.898. Oswaldo Moreira da Silva (2.898), filho de Alexandre. 

Moreira da .Silva e de Albertina Moreira. -Luiz*,, 
nascido a 26 de janeiro de 1912, no,Districto -Fe
deral, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral, 
no districto municipal de São José. (Qualificação 
requerida, B . l i . 112, n . 1.487.) 

2.899. Júlio Pereira França (2.899), filho de Antenor Nas
cimento França e de Olga Pereira França nascido 
a 24 de maio de 1912, no Districto Federal, conta
dor, solteiro, com domicilio eleitoral rio districto 
municipal de São Josó. (Qualificação requerida, 
B . E . 116, n". 1 ,533.) , - ' "' 

Rio. 7 A<i novembro de 1935. — Pelo escrivão, g . &w«fà. 



S602 Sabbado 16 "BOLETIM iMlfÕRALT Novembro de 1935 

TERCEIRA ZONA ELEITORAL 

L(Districtos muniçipaes de Santa Rita, Sacramento e 
São Domingos) 

Juiz — Eduardo de Souza Santos 

Escrivão — Dr. Carlos Waldemar de Figueiredo 

De ordem do Dr. Juiz Eleitoral da 3* Zona da I a Circum-
S£i:pçüo do Districto Federal, faço publico, para conheci
mento dos interessados, que foram mandado^ expedir pelo 
MM. Juiz os titulos eleitoraes dos seguintes cidadãos: 

3 . i n s . Hélio Vieira Machado (3.385), filho de José Vieira 
Machado Júnior e de Amélia Rodrigues Machado, 
nascido a 24 de janeiro de 1914, no Districto Fe
deral, residente á rua S. Pedro n . 345, sobrado, 
estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no dis

tricto municipal.de São. Domingos. (Qualificação 
requerida, 3" zona, n . 1.434.) 

3.409. Oscar Belisario de Souza e Almeida (3.497). filho de 
Belisario José de Souza e Almeida e de Izabel Ma-
gdalena de Almeida, nascido a 5 de março de 1894, 
Districto Federal, residente á rua dos Ourives nu
mero 108, commercio, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de São .Domingos. 
(Qualificação requerida, 3* zona, n . 329.) 

£.410. Elpidio Ferreira Leite (3.498), filho de José Ferreira 
Leite Júnior e de JãcinTha Maria da Conceição, 
nascido a 2 de setembro de 1906, em Bello Hori
zonte, Estado de Minas Geraes, residente á rua 
S. Pedro n. 356, commercio, casado, com domicilio 
•eleitoral no districto municipal de São Domingos. 
(Qualificação requerida, 3* zona, n. 1.937.) 

9 .411 . Jpão Baptista Picão Filho (3.499)., filho de João Ba
ptista Picão e de Delinda Baptista da Cal, nas
cido a 4 de abril de 1912, no Districto Federal, re
sidente á rua General Câmara n . 277, estudante, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de São Domingos. (Qualificação requerida. 3* 
zona, n. 1.675.) 

3.412. Raul Lopes Pereira (3.500), filho de Castorino Lopes 
Pereira e de Rita Amorim Lopes Pereira, nascido 
a 31 -de julho de 1914, em Pouso Alegre, Estado de 
Minas Geraes, residente á rua dos Andradas n. 141, 
estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Santa Rita. (Qualificação r e 
querida, 3* zona, n. 2.023.) 

3.413. Mario de Almeida Amaro (3.501), filho de Josó de Al
meida Amaro e de Maria Ferreira, nascido a 10 de 
dezembro de 1-908; em Portugal (naturalizado), r e 
sidente á rua S. Pedro n . 316, funecionario, sol
teiro, com domicilio eleitoral nq districto municipal 
de S. Domingos. (Qualificação requerida, 3 a zona, 
n . 1.944.) 

3.414. Arthur Rodrigues de SanfAnna (3.502), filho de João 
Napoleão de SanfAnna e de Alice Rodrigues de 
SanfAnna, nascido a 19 da novembro de 1908, no 
Districto Federal, residente á rua General Câmara 
n. 357, sobrado, operário, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de. S. Domingos. 
(Qualificação requerida, 3* zona, n . 1.611.) 

3i4i5.. José Luz Faria (3.503), filho de Antônio Menezes de 
Faria e de Rosa Gomes de Faria, nascido a 7 de 
setembro de 1906, em Nilo Peçanha, Estado da 
Bahia, residente á rua da Alfândega n. 372, agrô
nomo, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de S. Domingos. (Transferencia da 
Bahia, n. 726.) . 

3,416. Rubem Hermõgene.s de Oliveira (3.504), filho de João 
Rodrigues de Oliveira e. de Izabel Barros de Oli
veira, nascido a 19 de abril de 1914, em Itaparica. 
Estado da Bahia, residente á Avenida Thomé de 
Souza n. 147, sobrado, commercio, solteiro, conj 
domicilio eleitoral no districto municipal do São 
Domingos. (Qualificação requerida. T zona. nu
mero 1.656.) 

, Districto Federal, aos 12 de novembro da 1935, — Pelo ' 
'«escrivão, Maurício Teixeira de Mello, 

QUINTA ZONA ELEITORAL 

De ordem do Dr . Juiz Eleitoral da 5 a Zona, da 2" Cir-
cumscripção do Districto Federal, faço publico, para conhe
cimento dos interessados, que foram mandados expedir pelo 
MM. Juiz os titulos eleitoraes dos seguintes cidadãos: 

2 .592. Ayres Nogueira Fagundes, filho de Raul Alves F a 
gundes e de Haydéa Nogueira Fagundes, nas 

cido a 18 de março de 1908, no Estado do Sao 
Paulo, residente á rua Corrêa Dutra n . 72, ad
vogado, solteiro, com domicilio eleitoral de Glo
r ia . (Qualificação requerida.) 

2 .593. I-Iercilio Rego Barros, filho de Honorio Bezerra do 
Rego Barros e de Olivia Henriqueta do Rego 
Barros, nascido a 21 de dezembro de 1912, em 
Pesqueira, Estado de Pernambuco, residente á 

rua Áurea n . 30, commercio, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Santa 
Thereza. (Qualificação requerida.) 

2 .594. José Ferreira Torres, filho de Manoel Ferreira Torres 
e de Vicentina Ferrei ra Torres, nascido a 21 de 
novembro de 1902, na Capital Federal, residente, 
á rua Bento Lisboa n. 90, commercio, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal dc Santa 
Thereza. (Qualificação requerida.) 

2 .595. Haroldo Lupecinio de Souza, filho de Sylvio Mamed". 
de Souza e de Maria José de Souza, nascido a 21 
de março' de 1917, em São Luiz, Maranhão, resi
dente á rua Monte Alegre n . 83, estudante, sol

teiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Santa Thereza. (Qualificação reqne-
redia.) 

2.596. Orlando Borelli, filho de Nicolau Borelli e de 1'rbina 
Salzano Borelli, nascido a 16 de agosto de 1911, 
em Campinas, Estado de São Paulo, residente á rua 
André Cavalcanti" n. 61, estudante, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Santa 
Thereza. (Qualificação requerida.) 

2 .597. Angelina de Siqueira Machado, filha dc Jayme de 
Siqueira Machado e de Maria Verônica da Silveira, 
nascida a 2 de março de 1888, em Pomba, Minas 
Geraes, residente á rua Francisco Muratori nu
mero 15, domestica, casada, com domicilio elei
toral no districto municipal de Santa Thereza. 
(Qualificação requerida.) 

2 .598. Trajano de Mello Moraes, filho de José Flavio -de, Mo
raes e de Adelina Cândida de Mello Moraes, nas 
cido a 11 de setembro de 1901. em Cássia, Minas 
Geraes, residente á rua Corrêa Dutra n. 48. en
genheiro civil, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal dc Gloria. (Qualificação re
querida.) 

2.599. Luiz Dias de Oliveira, filho de Juslino Dias do Oli
veira e de Iria Dias de Oliveira, nascido a 16 de 
dezembro de 1912, no Districto Federal, residente, 
á rua Almirante Alexandrino n . 768, operário, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni -
cipal de Santa Thereza. (Qualificação requerida. 1 

2.600. Raymundo José de Souza, filho de Raymundo José do 
Mendes de Souza e de Joanna Botelho de Souza, 
nascido a 25 de julho de 1905, em Belém, Pará, 
residente á rua Corrêa Dutra n. 131, official do 
Exercito, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Gloria. (Transferencia.) 

2.601- Edgard da Costa Amorim, filho de Romeo Moreira de 
Amorim e de Elza Francisca da Costa, nascido a 
8 de agosto de 1913, em Nioac, Matto Grosso, re
sidente á rua Progresso n . 46, estudante, soltei
ro, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Santa Thereza. (Qualificação requerida. N 

2.602. Jair Anastácio Alves, filho de Anastácio da Cruz Alves 
e de Thereza Maria Alves, nascido a 20 de março 
de 1905, em Parahyba do Sul, listado do Rio de 
Janeiro, residente á rua André- Cavalcante n. i5, ' 
commercio, casado, com domicilio eleitoral nu dis
tricto municipal de Santa Thereza. Qualificarão 
requerida.) 

2 .603. Odim Frazão de Lima. filho de João Pedro Frazão de 
Lima o de Hercilia Teixeira Frazão de Lima, nas
cido a 8 de dezembro de 1908, em Pelotas, 11 io 
Grande do Sul, residente á Ladeira do Castro nu-
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mero 31, lance, publica, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Santa Thereza. 
(Transferencia.) 

Í . 604 , Mario Pinto Teixeira, filho de Theophilo Alves Tei
xeira e de Judith Pinto Teixeira, nascido a 14 dc 
outubro de 1916, no Districto Federal, residente 
á m a Dias de Barros n. 77, funec. publico, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni 
cipal de Santa Tiiereza. (Qualificação requerida.) 

2.005'. Joaquim da Cruz Loureiro, filho de Joaquim da Cruz 
Loureiro e de Catharina Josepha Glam Loureiro, 
nascido a 9 de janeiro de 1897, em Petropolis, Es
tado do Rio, residente á rua Monte A!egre n. 38, 
commercio, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Santa Thereza. (Qualificação 
requerida.) 

J?.6"üo, Manoel Joaquim de Souza, filho de Samuel Joaquim 
de Souza e de Joaquina Telles do Amaral, nasci
do a 22 de agosto de 1897, cm S. Maria Magdale-
na, Estadu do Rio, residente á rua Áurea n . 60, 
lavrador, solteiro, com domicilio eleitoral no dis-
trioto municipal de Santa Thereza. (Transfe

rencia.) 

Outrosim, faço scionte aos interessados que os titulos 
lerãu entregues aos próprios eleitores ou a quem apresentar 
a senha-recibo correspondente ao pedido de inscripção, t ra 
zendo a assignatura do eleitor. 

Dado e passado nesta cidade do Rio de Janeiro, 29 de 
setembro de 1935. — O escrivão, .4. Botelho Filho. 

SEXTA ZONA ELEITORAL 

De ordem do Dr. Juiz Eleitoral da 6* Zona, da 2" Cir-
cnrjLscripção do Districto Federal, faço pufilico, para conhe
cimento dos interessados, que foram mandados ' expudir pelo 
MM. Juiz os titulos eleitoraes dos seguintes cidadãos. 

2.1)«5. Luiz Felíppe Saldanha da Gama Mnrgel (2.138), filho 
do Leopoldo Murgel e de Carmen Saldanha da Gam» 
Murgel, nascido a 22 de março de 1914, em Juiz 
de Fora, Estado de Minas Geraes, residente á rua 
Sã Ferreira n. 136, estudante, solteiro, com domici
lio eleitoral no districto municipal de Copacabana. 
(Qualificação ex-officio, B. E. 88.) 

2 .9W. Odette Barrai (2.939), filha de Olympia Nascimento, 
nascida a 3 de dezembro de 1907, no Districto Fe
deral, residente á rua Jardim Botânico n. 677, com
mercio, casada, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Gávea. (Qualificação requerida, n u 
mero 2.987.) 

á . 9 í 8 . Manoel Lourenço da Costa (2.940), filho de José Lou-
renço da Costa e de Conceição de Jesus Costa, na
scido a 30 de março de 1913, no Districto Federal, 
residente á rua Barata Ribeiro n. 270, commercio, 
solteiro, com- domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Copacabana. (Qualificação requerida, nu
mero 3.043.) -

2.9ÍÍ). Joaquim Ferreira de Souza (2.941), filho de Seraphim 
Ferreira Areias e de Anna Pereira de Souza, nasci
do a 21 de agosto de 1896, em Portugal (naturaliza
do;, residente á rua Lopes Quintas n. 50, commer
cio, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Gávea. (Qualificação, requerida, nu
mero 2.992.) 

2.950. Josephina Pereira (2.942), filha de Américo Pereira 
e de Ivone de Aguiar Pereira, naseida a 13 de ja 
neiro de 1917. no Districto Federal, residente á rua 
Marquez de São Vicente n. 157, casa 2, commercio, 
solteira, com domicilio eleitoral no districto m u 
nicipal de Gávea. (Qualificação requerida, nu
mero 2.751.} 

2 .951 . Thereza Rosa (2.943), filha de Oítllio Ro3a e de Maria 
Rosa de Jesus, nascida a 14 de outubro de 1916, 
no Distrieto Federal, residente a rua Corcovado 
n. 34, casa 8, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Gávea. (Quali
ficação requerida, n. 2,925.) 

£.952. Decio de Oliveira Reis (2.944), filho de Valeriano 
T. dos Reis e de Ursulina de Oliveira Reis, nascido 
a 20 de maio de 1910, em Ribeirão Preto, Estado 
de São Paulo, residente á rua Toneleros n. 366, 
estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Copacabana. (Qualificação ex-
officio, B. E. 88.) 

2,955..José da Silva JmÜno (2.9-45), filbo de Leovcreidió 
Justino e dc Guia da Silva, nascido a 15 üe feve
reiro de 1908, em São João dc ítaborahy, Estado 
do Pio de Janeiro, residente á rua Jardim Botânico 
n. 677, commercio, casado, com domicilio eleitora! 
no districto eleitoral no districto municipal de 
Gávea. (Qualificação requerida, n. 2.986.) 

2 .951 . Hugo de Araújo Fat ia (2.946). fiHio dc Antônio de 
Sá Faria e de Norma de Ai-aujo Faria, nascido a 
13 de dezembro de 1915, no Districto Federal, 
residente á rua General Polydoro n. 288, casa 12, 
commerciario, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Lagoa. (Qualificação reque-

. rida, n. 631.) 
2.955. Heloísa Maria de Abreu Leeíerc (2.957), filha de Cario? 

Leclerc e de Jocelyna de Abreu Leclerc, nascida a 
líf de junho de 1915. no Districto Federal, resi
dente á rua da Passagem n. 44. funeciunarin publica, 
solteira, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Lagoa. (Qualificação ex-officio. B. E. 67.) 

2.956. Maria Figueiredo de Souza (2.958,, filha de José 
Coelho de Souza o de Francisca Figueiredo de 
Souza, nascida a 13 de maio de 1893, na Parahyba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, residente á rua 
da P»A*agra> n. 48, casa 4, escripturaria, solteira, 
com domicilio eleitoral no dislricto municipal de 
Lagoa. (Qualificação requerida, n. 3.024.) 

2.957. Fernando Luiz Lobo Barbosa Carneiro '2 .949/ , filho 
de Olavo Barbosa Carneiro e de Aurora Lobo Bar
bosa Carneiro, nascido a 28 de janeiro de 1913, 
no Districto Federal, residente á rua Marquez de 
São Vicente n. 300, engenheiro civil, solteiro, com 
domicilio eleitora] no districto municipal de Gávea. 
(Qualificação requerida, n. 2.976.) 

2.958. Victor Midosi Chermont (2.950), filho de Antônio 
Leite Chermont e de Julia Midosi Chermont, nascido 
a 28 dp junho de 1890, em Belém. Estado do Pará, 
residente á-rua Nove de Fevereiro n. 37, advogado, 
casado, com domicilio piei tora- no districto muni
cipal de Copacabana. (Transferencia.) 

2.95&. Mario Pinlo (2.í>51), filho de Luiz Pinto e de Maria 
Mercedes, nascido a 1 de janeiro de 1915, no Dis
tricto Federal, residente á rua Alberto Campos 
n. 130, operário, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Copacabana. (Qualifi
cação requerida, n. 791.) 

2.960. Agostinho Pinto (2.952), ilho de Luiz Pinto e de 
Maria Mercedes, nascido a 23 dc dezembro de 1911, 
no Districto Federal, residente á rua Alberto Cam
pos n. 130, operário, solteiro, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Copacabana. (Quali
ficação requerida, n. 2.178.) 

2 .961 . Luiz Pinto Sobrinho (2.953), filho de Abel Pinto 
Paschoal e de Helena Rosa, nascido a 22 de março 
de 1915, em São Paulo, Estado de São Paulo, r e 
sidente ã rua Alberto Campos n. 130, operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Copacabana. (Qualificação requerida, 
n. 790.) 

2.962. Carmen Cabral (2.9-54), filha de José Augusto Cabral 
e de Flora Ferreira da Siiva Cabral, nascida a 20 
de fevereiro de 1908, no Districto Federal, residente 
á rua Visconde de Pirajá n. 411, funecionaria pu
blica, solteira, com domicílio eleitoral no districto 
municipal de Copacabana. (Qualificação requerida, 
n. 2.819.) 

2.963. Luiza Nazareth Carvalho (2.955), filha de Cândido 
da Silva Nazareth e de Angela Dias, nascida a 10 
de dezembro dc Í8Í>4, no Districto Federal, residente 
& rua Maria Quiteria n. 100. aetrjz. viuva, com <ta-
•micilio eleitoral no districto municipal de Copa
cabana. (Qualificação ex-officio, B. E. 83.) 

2.964-. Moacyr Dias (2.95©), filho úe Francisco Gonçalves 
Dias e de Maria Augusta Dias, nascido a 14 de 
março de 19Q8, no Districto Federal, residente á rua 
Barata Ribeiro n. 652, commercio, solteiro, com 

r domicilio eleitoral no districto municipal de Copa
cabana. (Qualificação requerida, n. 3.017.) 

2.965. Noemía Napolitano Corrêa (2.957), filha de José Na
politano e de Izabel Bella de Vasconcellos, nascida 
a 22 de julho de i9W, no Districto Federal, resi
dente á rua 9 de Fevereiro n. 9 i domestica, casada, 
com domicilio eleitoral no districto municipal do 
Copacabana. (Qualificação requerida, n. 3,021.) 



2.966. 

2.967. 

•vniinda. Ribeiro Gomes (2.958), filha de José Ribeiro 

• f i i r b ^ com domicilio eleitoral no districto m u 
nicipal de Copacabana. (Qualificação requerida, 

Maria jòséVe Nova Friburgo (2.959), filha de Rodol-
M a " L w n t n h a í i r t de Souza Dantas e de Alice Clemente 

;cida a 6 de maio de 188o, no 
idente á rua Copacabana n. 92, 

pho Epiphanio de Souza Dantas e de Alice Clemente 
de Souza Dantas, nascida a 6 de maio de 188o, no 
— • • • • — — * e & rua 
uuiiicauua, uoouuu, „OmÍCÍÜ0 
tricto municipal de Copacabana. (Qualificação re
querida, n. 3.031.) T • _ 

2.068. Sylvio Lopes do Couto (2.960), filho de Jayme Lopes 
do Couto, nascido a 25 de setembro de 1905, no 
Districto Federal, residente á rua Montenegro n. 266, 
engenheiro civil, casado, com. domicilio eleitoral 
no districto municipal de Copacabana. (Transfe
rencia.) 

2.969. Imar Carvalho do Amaral (2.961), filho de Alipio 
Augusto do Amaral Júnior e de Inah de Carvalho 
Amaral,, nascido a 3 de maio de 1910, no Districto 
Federal, residente á rua Voluntários da Pát r ia 
n. 193, casa 9, funecionario municipal, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Lagoa. 
(Qualificação requerida, n. 3.081.) 

2.970. Mario Raisniger (2.962), filho de Deolinda Raisniger, 
nascido a 12 de setembro de 1899, no Districto 
Federal, residente á rua Siqueira Campos n. 227, 
operário, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Copacabana. (Qualificação re
querida, n. 2.907.) 

2.971. Aristeu Borges de Aguiar (2.963), filho de Augusto 
Manoel d'Aguiar e de Luiza Borges de Aguiar, na
scido a 23 de maio de 1892, em Victoria, Estado dj 
Espirito Santo, residente á rua Visconde de Cara-
vellas n. 121, advogado, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Lagoa. (Qualificação 
requerida, n. 3.075.) 

2.Ô72. Diamantino da Costa Melgaço -'2.964), filho de Her-
minio José Melgaço e de Àntonia da Costa Pio, 
nascido a 15 de abril de 1897, em Caravellas, Es
tado da Bahia, residente á praça Serzedello Corrêa 
n. 22 marceneiro,; viuvo, com domicilio eleitoral 
np districto municipal de Copacabana. (Qualifica
ção requerida, n. 3.053.) i y 1 W 

2 973. Raul Luis e Silva Filho (2.965), filho de Raul Luís 
e Silva e de Maria do Carmo Luis e Silva n a o e i H o 
a 30 de agosto de 1913, em Olinda, Estado de Per-
buco,_ residente á rua Gustavo Sampaio n 172 
funecionario -municipal, solteiro, com domici fo 

.nasc do a 1 de novembro de 1905, no Distric o Fe 
derai residente á rua Figueiredo Magalhães n 67 
^oicdador. solteiro, com domicilio e l e t o r T n o 
tricto municipal de Copacabana. (Qualificação r e 
querida, B. E . n . -2 .180 ) ivuaunodçao re-

r % C a r e a N Í r f i e P R P - í 2 - ? 6 7 l ' f i l > ° d e «erculano Nina 
Paiga e dc Heuriqueta Frazão Parga, nascido a 30 
de novembro de 1910, em São Luiz? Estado do Ma
ranhão, residente á rua Nascimento Silva n 29 
casa 4. commercio. solteiro, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Copacabana. (Quali
ficação requerida, B . E . n . 2.839 ) 

2.976. João José dos-Reis (2.968), filho de João José dos Reis 
e de Ermelinda Rosa dos Reis, nascido a 20 de j a 
neiro de 1906, no Districto Federal, residente á r ua 
Copacabana n. 570, casa 2, operário, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Copa
cabana. (Qualificação requerida, B. E. n. 2.837 ) 

2.977. Arthur Costa Filho (?.969), filho de Arthur Ferre i 
ra da Costa e de Theresa' Christina Baptista da 
Costa, nascido a 14 de outubro de 1913, em Join
ville, Estado de Santa Catharina, residente á rua 
Alexandre Ferreira n . 157, estudante, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municpial de 1 Gávea. 
(Qualificação requerida, B. E. n. 3.067.. . 

• â .958. Francisca Pires Fernpira (2.970), ' f i lha de Francisco 
Ferreira e de Rosalina Pires Ferí-cira, nascida a 26 
de setembro de 1914, no Districto Federal, residen
te á rua Voluntários da Pátria n. 224, funecionaria 

2.974 

2.975. 

publica, solteira,'com domicilio eleitoral no distri^ 
cto municipal do Lagoa. (Qualificação ex-officio.)] 

2 .979. Milton Mariano Costa (2.971), filho de Antônio Joaquim 
Mariano da Costa e do Valdomira Corrêa da Costa, 
nascido a 3 de junho de 1915, no Districto Federal, 
residente á rua São Clemente n. 168, casa 28; fun
ecionario publico, solteiro ( cora domicilio eleitoral 
districto municipal dc Lagoa. (Qualificação e%~. 

2.980. Carlos 1 Augusto da Frota Linhares í2.972), filho doJ 
Dr. Augusto Linhares e de Palniy.a Frota Linhares, 
nascido a 20 de abril de 1912, em Fortaleza, Esta-, 
do do Ceará, residente á rua Barata Ribeiro n. 266, 
advogado, com domicilio eleitoral no districto mu-. 
nicipal de Copacabana, (Qualificação ex-officio.) 

2 .981 . Arnaldo Severo da Costa..2.973), filho de Luiz Se
vero da Costa o do Marieta do Carvalho Costa, nas- -
cido a Í6 de fevereiro de 1912, em Varginha, Es
tado de Minas Geraes, residente á rua D. Marianna 
n . 176, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral 
na dwh-icto municipal de Lagoa. (Qualificação 
ex-officio, u . t 22 . . 

sí.982. Octacílio José Moreira ;2.97-1), filho de João José Mo
reira e do Juliefa Rosa Sloriuo, nascido a 7 de de
zembro dc 1913, no Districto Federal, residente a 
rua Bulhões de Carvalho n. 16, mecânico, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal do 
Copacabana. ^Qualificação requerida, n. 2.97 5.) 

2 .983. Honorio Fróes da Silva '2.975)". filho de Joaquim An
tônio da Silva o de Blai dina Fróes, naseid> a i-4 da 
abnl de 1917, no Districto Federal, residente á rua 
São João Baptista n. 36, estudante, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Lagoa. 
(Qualificação requerida, n. 2.823.) 

2.984. Newton Pinto do Nascimento (2.970), filho de Fene-
lon do Nascimento e de Jtidith Pinto do Nascimen
to, nascido a 30 de novembro de 1913, no Districto 
Federal, residente á rua Siqueira Campos u. 61-A, 
estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Copacabana. (Qualificação re
querida, n. 2.561.) 

2.985. Lourival Luiz da Costa (2.977), filho de João Luiz 
da Costa e de Laura Ferreira Dutra, nascido a 12 
de abril de 1917, no-Districto Federal, rseidente á-
rua Gustavo Sampaio n. 127, estudante, solteiro, 

' com domicilio eleitoral no districto municipal do 
Copacabana. (Qualificação requerida, n. 3.061.) 

2.986. Attilio Luiz Rotta (2.978), filho de Daniel Rotta e de 
Luiza Rossini, nascido a 30 de setembro de 1910. em 
Amparo, Estado de São Paulo, residente á rua Dona 
Marianna n. 182, estudante, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Lagoa. (Quali
ficação requerida, n. 2.961.) 

2.987. Eneida Fernandes Garcia (2.979), filha de Antônio 
Fernandes Garcia e de Leony da Silva Carvalho 
Garcia, nascido a 14 de junho de 1912. no Districto 
Federal, residente, á rua Siqueira Campos n. 214-A, 
perita-contadora, solteira, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Copacabana. (Qualifi
cação requerida, n. 2.937.) 

2.988. Joaquim dos Santos (2.980), filho de Fortunato dos 
Santos e de Virgínia dos Santos, nascido a 28 da 
agosto de 1911, no Districto Federal, residente á 
rua Siqueira Campos n. 33, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Copacabana. (Qualificação requerida, n. 2.862.) 

2 .989. Antônio. Altair da Silva (2.981), filho de Antônio Pe
reira da Silva e de Alice Corrêa da Silva, nascido a 
8 de abril de 1913, no Districto Federal, residente 
á rua Visconde de Pirajá n. 393, commercio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de Copacabana. (Qualificação requerida, nu
mero 2.685.) 

2.990. JVO Martins (2.982), filho de João Martins o de Emilia 
Ferreira de Mattos, nascido a 25 de outubro de 1906, 

no Districto Federal, residente á rua Domingos 
Ferreira n. 80, operário, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal .de Copacabana. (Quali
ficação requerida,, n. 3.050.) 

Outrosim, faço sciente aos interessados que os titulos se
rão entregues aos próprios eleitores ou a quem apresentar a 
senha-recibo correspondente ao pedido de inscripção, trazendo 
no verso a assignatura do-eleitor. 

Dado e passado nesta Capital,- em treze de novembro d6j 
1935. — O escrivão, Arnaldo Abreu. 
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OITAVA ZONA ELEITORAL 

De ordem do Dr. Juiz Eleitoral da 8" Zona,'da.2* Gir-
éumscripção do Districto Federal, faço publico, para conhe
cimento dos interessados, que foram mandados expedir pelo 
•MM. Juiz os titulos de eleitor dos seguintes cidadãos: 

2.972. Manoel Sá da Fonseca, filho de José Sá da Fonseca e 
de Marianna Conceição Fonseca, nascido a 12 cie 
'junho de 1915, no Districto Federal, operário, sol
teiro, com dsJKicilio eleitoral no districto muni
cipal de Anoj».aliy. (Qualificação requerida.) 

3i017. Ida Alves Carpintor, filha do Pedro Carpinter e da 
Paulina Monteiro, nascida a 16 de outubro de 1908, 
na Parahyba do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
commercio, casada, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal do Andarahy. (Qualificação re
querida.) 

3.1 lü. -Guilherme da Costa Paes, filho de Antônio da Costa 
Paes e do Eulalia da Costa Paes, nascido a 6 de no
vembro de 1905, no Districto Federal, operário, 
casado, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal dc Andarahy. (Qualificação requerida.) 

3.246. üswaldo Góes Vi anna, filho de Oscar Góes Vianna o 
de Margarida Maria Pereira, nascido a 11 de de
zembro de 1912, no Districto Federal, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
n ic ipa l 'de Andarahy. (Qualificação -requerida.) 

3.2Í.7. Francisco Góes da Silveira, filho de João Gomes da 
Silveira o de Carolina Castro S. dos Anjos, nascido 
a 20 de setembro de 1908, em Nova lguassu', Es 
tado do Rio de Janeiro, alfaiate, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de 'Rio 
Comprido. (Qualificação requerida.) 

$ . 3 5 3 . Manoel Vieira dos Santos, filho do José dos. Santos 
o; dc Albina c?a Conceição, nascido em Portugal, 
operário, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipai de Andarahy. (Qualificação re-

. . querida.) 
3.287, -Eulalia Gomes dos Santos Gusmão, filha de Thomaz 

Gomes dos Santos e de Carolina Corrêa G. dos 
Santos, nascida- a 1 de outubro de 1889, no Distr i 
cto Federal, funecionaria municipal, viuva, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de An-
da.ra.hy. (Qualificação requerida.) 

3.310. Cândido Gonçalves, filho.de Liiio Gonçalves e de Maria 
Benedicta Gonçalves, nascido a 25 de setembro de 
1910, no Estado do Rio, operário, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de An
darahy. (Qualificação requerida.) 

3,317. João Baptista Braga, filho de Mario F . da S. Braga 
e de Renata Caponi Braga, nascido a 9 de setem
bro de .1910, no Districto Federal,, operário, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Andarahy. (Qualificação requerida.) 

.3.348. Eurico José Luiz, filho de Maximiano José Luiz e de 
Laurentinã" Luiza da Silva, nascido a 26 de feve
reiro de 1907,, no Estado de Minas Geraes, operá
rio, casado, com. domicilio eleitoral no districto 
municipal de.Andarahy. (Qualificação requerida.) 

3.349. Ruy Moreno Maia, filho dc Vicente Monteiro Maia e 
de Maria Monteiro Maia, nascido a 14 de dezeim-
bro de 1910. em Manáos. Estado de Amazonas, es
tudante, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Rio Comprido. (Qualificação 
requerida.) 

3.350. José Figueira da Silva, filho de Alberto Figueira da 
Silva e de Barbara Carvalho da Silva, nascido a 18 
de janeiro de 1902, no Districto Federal, commer
cio, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Andarahy. (Qualificação requerida.) 

3.351. Oswaldo Mello Braga ríe Oliveira e de Juvenal Ramos 
de Oliveira e.de Stella M. B . de Oliveira, nascido 
a 6 de junho de 1901,.no Districto Federal, fun
ecionario da Academia de Letras, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Anda-

.. rahy. (Qualificação requerida.) 
3.352. Hyppolito José Tavares, filho de Dionysio José Ta

vares e de Julieta Rosa Loureiro, nascido a 2 de 
agosto de 1914, no Districto Federal, operário, 
solteiro, com do!micilio eleitoral no districto mu
nicipal de Andarahy. (Qualificação, requerida.) 

3.353. Flaviano dos Santos, filho de Aniceto Jorge Rodri
gues e de Alcina Maria Ribeiro, nascido a 1 de 
se,' tembro de, 1902, em Portugal, naturalizado, 
funecionario municipal, casado, com domicilio élèi-

toral no districto municipal de Andarahy. (Qua* 
íificação requerida.) •'-

3.354. Manoel Ferreira Soares, filho de Antônio Ferrei ra 
Soares o, de Felicia Lóurenca Soares, nascido a 
14-de juhlio de 1876, no Districto Federal, operá
rio, casado, com domicilio eleitoral no distriolo 
municipal de Andarahy. (Qualificação requerida.) 

a .355, Manoel da Costa Guimarães Moraes, filho de Virgílio da 
Costa M-oraes é de Maria Guimarães Moraes-, nascido 
a 30 de outubro de 1906, em Viçosa, (Estado do 
Alagoas), commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Andarahy. (Qua
lificação requerida.) 

3.350. Maria José Aguiar, filha de Estevam dc Souza Aguiar 
e de Emilia Machado de Aguiar, nascida a 12 de 
agosto de 1807, no Districto Federal,, funecona-
ria publica, solteira, com domicilio eleitorcl no 
districto municipal de Rio Comprido. (Qualifi
cação requerida.) 

3.357. Olivia Teixeira da Silva, filha de Leonardo Teixeira 
da Silva e de Rosa Marinho. da Silva, nascida a 
28 dc maio de 1911, no Districto Federal, domes
tica, solteira, com domicilio 'eleitoral no distri
cto municipal de Andarahy. (Qualificação r e 
querida.) 

3.358. Armando Augusto do F re i t a s fiiho do -Aniceto Au
gusto dc Freitas e de. Aluieririda A. do . Freitas, 
nascido a. 30 de dezembro de 1903, em Pomba, 
(Estado.de Minas Geraes) -jorniueruio,' solteiro, 

com domicilio el-itoral no districto municipal de 
Andarahy. (Qualificação requerida.) 

3.359. Amaury Costa Azevedo Osório, filho de Fernando Ja-
cyntho Osório e, do Auron .O. - A. Osório, nascido 
a 26 dc julho de 1912, no Distircto Federal; offi-
eial da Armada, solteiro, e-»n domicilio eleitoral 
no districto municipal Jo V.-danfíy. (Qualifica
ção requerida.) 

j . 3 6 0 . Delcidio Xisto de Oliveira Viavd, filho de Xisto. Pio 
Fernandes de. Oliveira ^ do Zunobia -Stella Viard, 
nascido a 15 de julho de 1916, em S. Miguel do 
Jaquitinhonha, funecionario publico, solteiro, com 

. domicilio eleitoral no districto Municipal de An
darahy. (Qualificação requerida.) 

3.3ÒP. Vicente Ferreira Amaro, filho de ' Victorio Ferreira 
Amaro e de Zulmira Amaro, nascido a 17 de .10-
vembro de 1907, no Districto Federal, cirurgião 
dentista, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto mrmiicpal de Andarahy. (Qualificação re
querida.) 

3.362. Alberto Augusto Reis, filho de José Augusto- Reis e 
de Ermellnda dos Santos Reis, nascido a 2 de maio 
de 1899, no Districto Federal, medico, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal dé An
darahy. (Qualificação requerida.) 

3.363. Adelaide de Jesus Generine, filha de Jutvo Lopes da 
Silva e de Maria Jesus, nascida a 11 de fevereiro 
de 1910, no Districto Federal; domestica, casada, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Andarahy. (Qualificação requerida.) 

3.364. Manoel da Silva Araújo, filho de Bento de Araújo e 
de Isaura Bocko de Araújo, nascido a 26 de maio 
de 1916, no Districto Federal,' estudante, solteiro, 

-. com domicilio eleitoral ho districto municipal de 
Andarahy. (Qualificação requerida.) 

3.365. Mario da Cunha Araújo Monteiro, filho de João Araú
jo Monteiro o de Alzira Medella da C. Araújo, nas
cido a 18 de maio de 1913, no Districto Federal, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Andarahy. (Qualificação '-e-
querida.) 

3.366. Nelson Eavrador, filho de Manoel Lavrador Filho é 
de Aurelia. Conceição Lavrador.rtascido a 28 de 
junho de 1914, no-Districto Federal, operário, sol
teiro, com domicilio eleitoral no' districto muni
cipal de. Andarahy. (Qualificação requerida.) 

3.367. José Maria Armada Huguenfn, filho de Agenor Se
bastião Huguenin e dè Carmen" Armada, nascido 
a 14 de dezembro de 1916, no 'Estado do íl>© de 
Janeiro, estudante, solteiro, com domicilio eleito
ral no dtet.Fieto municipal de Andarahy. (Quali
ficação requerida.) 
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3.368. Ernesto Paz, filho de Salvador Paz e de Carmecina 
Seita, nascido a 26 de outubro de i903, no Distr i
cto Federal, operário, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Andarahy, (Qua
lificação requerida.) 

3.369. José Medeiros, Netto,. filho de Isaac Pereira Netto e 
de Maria Alcina de M. Netto, nascido a 15 de ju 
nho de 1896, em Alagoas, operário, viuvo, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Anda
rahy. (Transferencia.) 

3.370. Iracy da Silva, filho de Jayme Germano da Silva e 
Maria Nunes da Silva, nascido a 4 de outubro de 
1913, no Districto-Federal, estudante, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Rio 
Comprido. (Qualificação requerida.) 

3.371. Esmeraldina Maria de Jesus, filha de Adolpho Silva 
César da Costa e de Rosa Maria da Costa, nascida 
a 15 de julho de 1886, no Districto Federal, do
mestica, viuva, com domicílio eleitoral no districto-
municipal de Andarahy. (Qualificação requerida.) 

3.372. Manoel Lino da Silva, filho de Crescendo Pereira da 
Silva, nascido a 21 de agosto de 1901, em Macahé, 
(Estado do Rio de Janeiro), ferroviário, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Andarahy. (Qualificação requerida.) 

3.373. Nelson Medina, filho de Ormalson Francisco Medina 
e de Zelia Medina, nascido a 11 de julho de. 1910, 
em São Pedro de Itabapoana, (Estado do Espi
rito Santo), commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Andarahy. 
(Qualificação requerida.) 

3.374. Benjamin da Costa, fliho de José Cândido da Costa e 
de Ottilia Benjamin da Costa, nascido a 12 de de
zembro de 1912, no Districto Federal, funeciona
rio publico, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Andarahy. (Qualificação 
requerida.) 

3.375. Geraldo Francisco Rodrigues, filho de Antônio Fran
cisco Rodrigues e de Alzira Guilhermina, nascido 
a 28 de junho de 1911, no Estado de Minas Ge
raes, operário, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Andarahyv, (Qualificação 
requerida.) 

3.376. Irene Cavalheiro de Assis Carvalho, filha de Pedro 
Ivo Cavalheiro e de Leofo.ldina Marques Cava
lheiro, nascida a 30 de julho de 190>2, no Districto 
Federal, domestica, casada, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Andarahy. (Quali
ficação requerida.) 

3.377. Sylvia Figueiredo de Souza Fernandes, filha de Car
los F . de Souza Fernandes e de Felisberta de F i 
gueiredo S. Fernandes, nascida a 10 de março de 
1895, no Estado do Rio de Janeiro, funecionaria 
publica, solteira, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Andarahy. (Qualificação re 
querida.) 

3.379. Ruth Ribas de Pinho, filha de Henrique Bernardo cie 
Pinho e de Dolores Ribas de Pinho, nascida a 30 
de junho de 1916, no Districto Federal, estudante, 
solteira, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Rio Comprido. (Qualificação reque
rida.) 

5.380. Jorge Ribeiro da Silva, filho de José Ribeiro da Silva 
e de Francisco Ribeiro, nascido a 18 de janeiro de 
1917, no Districto Federal, funecionario do Minis
tério da Guerra, solteiro, com domicilio eleitoral 
no- districto municipal de Rio Comprido. (Quali
ficação requerida.) 

3.381. Affonso Hochspremg, filho de Alberto Hochspremg e 
de Paulina Hochspremg, nascido a 19 de fevereiro 
de 1910, no Estado do Rio de Janeiro, operário, 
solteiro, com domicílio eleitoral no districto mu
nicipal de Andarahy. (Qualificação requerida.) 

3.382. Amaro Agostinho do Nascimento, filho de José Agos
tinho de Nascimento e de Maria José da Penha, 
nascido a 31 de agosto de 1911, em Campos, Estado 
do Rio, commercio, solteiro, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Andarahy. (Trans
ferencia.) 

3.38?. Hedito Alves Leão, filho de Joaquim Alves Sobrinho 
e de Rosa Alves da Conceição, nasc idos 8 de abril 

dc 1912, no Estado do Espirito Santo, commercio, 
eolteiro. com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Andarahy. (Qualificação requerida.) 

3.384. Alayde da Cunha Costa, filha de Antônio Lino da Cunha 
e de Carlinda Moura da Cunha, nascida a 11 de 
agosto de 1907, no Districto Federal, funecionaria 
publica, casada, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Andarahy. (Qualificação requerida.) 

3.385. Avelino Gomes Vasconcellos, filho de João Gomes de 
Vasconcellos e de Antonia das Neves de Vasconcel
los, nascido a 21 de abril de 1895, no Districto Fe 
deral, operário, casado, eom domicilio eleitoral no 
districto municipal de Andarahy. (Qualificação re 
querida.) 

3.386. Jonas Orlando de Oliveira, filho de João Antônio de 
Oliveira e de Josepha Maria das Neves, nascido a 
22 de setembro de 1910, em João Pessoa, Estado 
da Parahyba do Norte, operário, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Anda
rahy. (Qualificação requerida.) 

3.387. Charivaldo Rocha Arruda, filho de Oscar Arruda e de 
Julietta Rocha, nascido a 30 de outubro de 1905, 
no Districto Federal, operário, solteiro, com domi
cilio eleitoral no dsitricto municipal dc Andarahy. 
(Qualificação requerida.; " 

3.388. Xenophatina de Carvalho, filha de Xenophaues da Fon
seca e de Elisa Botelho da Fonseca, nascida a 17 de 
julho de 1906. em Itaborahy, Estado do Rio, func-
sionaria publica, casada, com domicilio eieiioral no 
districto municipal de Rio Comprido. (Qualifica
ção requerida.) 

3.389. Caetano Martins, filho de Raphael Martins e de Maria 
José Mario, nascido a 17 de setembro de 1916, no 
Districto Federal, operário, solteiro, com domici
lio eleitoral no districto municipal de Andarahy. 
(Qualificação requerida.) 

3.390. José Cardoso da Silva, filho de Jayme Cardoso da Silva 
e de Dina C. da Silva, nascido a 17 de março de 
1914, no Districto Federal, estudante, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de An
darahy. (Qualificação requerida.) 

tf.391. Manoel Joaquim Gonçalves, filho de Albino Joaquim 
Gonçalves e de Piedade Amélia, nascido a' 26 dc 
março de 1905, no Districto Federal, operário, ca
sado, com domicilio e le i tora lno districto munici
pal de Andarahy. (Qualificação requerida.) 

3.392. Edgard Chaves Fcitosa, filho de Antônio Alves Fcitosa 
e de Philomena Pereira Chaves, nascido a 24 de 
íevereiro de 1910, em Maceió, Estado de Alagoas, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Andarahy. (Qualificação r e 
querida.) 

3.393. Álvaro Barbosa, filho de Manoel Cordeiro Barbosa e de 
Maria do Nascimento Barbosa, nascido a 21 de ou
tubro de 1914, no Districto Federal, commercio, 
sasado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Andarahy. (Qualificação requerida.) 

3.394. Aryoraldo Anonio da Silva Guimarães, filho de Fran
cisco Antônio da Silva Guimarães e de Edméa 
Korff. da S. Guimarães, nascido a 10 de fevereiro 
de 1914, em Aracaju', Estado de Sergipe, commer
cio, solteiro, com domicilio eleitoral' no districto 
municipal de Andarahy. (Qualificação requerida.) 

3.395. Alzira Francisco Pinho, filha de Anonio Francisco 
Pinho e de Vitalina Gabriella Barbosa, nascida a 
23 de março de 1898, no Estado do Rio, domestica, 
casada, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Andarahy. (Qualificarão requerida.) 

3.396. Coralia Freire Leitão, filha de Francisco de Paula 
Freire e de Maria Amélia Freire, nascida a 1 de 
janeiro de 1895, no Districto Federal, domestica, 
casada, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Andarahy. (Qualificação requerida.) 

3.397. Octavio Nunes dá Silva, filho de Manoel Nunes da 
Silva e de Maria Emitia Pinto Santos nascido a 12 
de setembro de 1913, no Districto Federal, operário, 
Solteiro, eom domicilio eleitoral no "districto mu
nicipal de Andarahy. (Qualificação reqaerida.> 

3.398. Marinho da Motta Laranjeira, filho dé José da Motta 
Laranjeira e de Augusta Vieira da Motta, nascido 
a 8 de março de 1900, em Vargem Alegre, Estado 
do Rio, commercio, solteiro, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Andarahy. (Qualifi
cação requerida.) 

3.399. Antônio da Costa Ferreira, filho de Antônio da C. 
Ferreira e de Catharina Passer, nascido, A 18 de 
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dezembro de 1904, no Districto Federal, operário 
solteiro, com. domicilio eleitoral no districto ma. 
nicipal de Andarahy. (Qualificação requerida.) 

3.400, Everaldo dc Souza Castro, filho de Joaquim Doriano 
•da Costa e de Gertrudes de Alvarenga Castro, nas
cido a 28 de março de 1912, em Manáos, Estado do 
Amazonas, commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Rio Comprido. 
(Qualificação transferida.) 

3.501. Arlindo José Tavares, filho de Antônio Josó Tavares 
Júnior e de Carlota A. C. Tavares, nascido a 18 de 
dezembro do 1889, no Districto Federal, operário, 
viuvo, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de Andarahy. (Qualificação requerida.) 

3.402. Alarico da Silva Braga, filho d_e Christíano da Silva 
Braga e de Tereza dos Santos Braga, nascido a \,t> 
de fevereiro de 1S08, no Districto Federal, operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto muni-

- .. cipal de Andarahy. (Qualificação requerida.) 
3 .503. Lidoriphd de Aquino Xavier, filho de J_osé de Aquino 

Xavier e de Igazolina de Ü&, nascido a 12 de março 
de 1905, em S. Pedro de Itabapoama, Estado do 
Espirito Santo, lavrador, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal~de Rio Comprido. 
(Transferencia.) 

3.504. Jacob Klein, filho de Allen Klein e de Haya Peçil Klein, 
nascido a 21 de janeiro de Í9J6, no Estado di 
Minas Geraes, estudante, solteiro, com domicilií 
eleitoral no districto municipal de Andarahy. (Qua^ 
lificação requerida.) 

3.105. Antônio Pereira de Azeredo Filho, filho de Antônio 
Pereira de Azeredo e de Dulcemira Dias de Oli
veira, nascido a 10 de novembro de 19)6, no Dis
tricto Federal, funecionario publico, solteiro, core 
domicilio eleitoral r_o districto municipal de An-
darahy. (Qualificação requerida.) 

Rio, H de novembro de 1935. 

9 a ZONA ELEITORAL 

De ordem do dr . Juiz da 9 a Zona Eleitoral da 2 a Gireums-
cripção do Districto Federal, faço publico para conhecimen
to dos interessados que por este Cartório e Juizo foram expe-

. didos os tituios eleitoraes dos seguintes cidadãos : 
2.069. Aldemiro Pereira dos Santos (2.112), filho de An

gela Rosa de Souza, nascido a 10 de julho de 1913, 
no Districto Federal, operário, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Ti -
juca, residente á rua Eduardo Ramos n. 30. (Qua
lificação requerida.) 

2.070. Jorge Fonte dc Rezende (2.113), filho de Analio de 
Mello Rezende e de Alzira Fonte de Rezende, nas
cido a 31 de agosto de 1911, em Manáos, Estado de 
Amazonas, medico, solteiro, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Tijuoa, residente á 
rua Desembargador Isitlro n . 15. (Qualificação re 
querida) . 

2.071. Tplio -Nogueira de Avilla (2.114), filho de Arâo Fer
reira de Avilla e de Maria Lueinda Nogueira de 
Avilla, nascido a 15 de maio de 1891, no D . Fe 
deral, commercio. casado, com domicilio eleitoral 
nu districto municipal de Tijuca, residente á rua 
São Fianeisco Xavier n. 5 í . (Qualificação reque-

. r ida.) 
2.072. Odancinio Bareellos e Silva (2.115), filho de Júlio 

da Rosa e Silva e de Maria da Conceição Barceilos 
e Silva, nascido a 12 de março de 1908, no Distri
cto Federal, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Engenho Ve
lho, residente á rua ibituruna n. 35. (Qualifica
ção requerida.)-

2.073. Walter Andrade-Silveira (2.116). filho de Anthony 
Andrade Silveira e de Adilia Gomes Silveira, nas
cido a J8 de abril dc 1913, no Districto Federal, 
estudante, solteiro, com domicilio eleitora! no dis
tricto municipal de Engenho Velho, residente á rua 
Igualemy n. 42, ap. 7. .'Qualificação requerida.) 

2.074. José-Egger (2.117). filho de, José Egger e de Maria 
Egger. nascido a 20 de março de 1868, em Muehl-
bach — Áustria (naturalizado).- sacerdote, soltei
ro, com domicilio elciíoral no districto municipal 
dc Tijuca, residente á rua Ferreira de Almeida 
n . 1. Qualificação requerida.) 

2.075. Arehias do Menezes (2.118), filho de Agenor do Mc-
iieyps .-'anlos e de. Djanirn de Menezes Santos, nasci

do a 5 de dezembro de 1012, no Districto Federal, 
estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal do Tijuca, residente á rua Pinto 
Guedes n. 35. (.Qualificação requerida.) 

2.076. Marietia Ortman Ferreira .2.119), filha de Camillo 
de Lellis Ferreira e de Francisca Ortman Ferrei
ra, nascida a 25 de abril de 1911, cm São Gonçah* 
Estado do Rio de Janeiro, funacionaria publica, 
solteira, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Tijuca, residente á rua Dulce n. 42. 
(Qualificação ex-officio.) 

2.077. Virgílio Pinto Ramos ,2.120), filho de Rosaria Go
mes, nascido a 28 de junho de 1898, no Districto 
Federal, mecânico, casado, eom domicilio eleitoral 
no districto municipal de Tijuca, residente á rua 
Desembargador Isidro, n . 23. (Qualificação re
querida.) 

2.078. Ciléa da Primavera Cavallero v2.121), filha de An
tônio Augusto Cavallero e de Emilia Cavallero, 
nascida, a 30 de setembro de 1914. no Districto 
Federal, estudante, solteira, com domicilio cleito-

. ra l no districto municipal de Tijuca, residente á 
rua Uruguay n. 437. ^Qualificação requerida.) 

2 .079. Adolpho Mendes dos Prazeres (2.122), filho de Ca-
pistrano dos Prazeres e de Narcisa Gomes dos San
tos, nascido a 28 de fevereiro de 1897, no Distri
cto Federal, operário, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Tijuca, residente á 
rua Conde Bomfim, n. 478. (Qualificação reque
rida .) 

2.080. Antônio do Valle, (2.123), filho dc Manoel do Valle, 
e de Anna Corrêa, nascido a 4 do julho de 1915, no 
Districto Federal, operário, solteiro, com domici
lio e.eitoral no districto municipal dc Tijuca, re
sidente á rua Conde Bomfim, 118. casa 1. (Quali
ficação requerida.) 

2 .081 . João Izid-ro dos Santos (2.125), filho dc Pedro Izidrc 
de Alcântara e de Maria Rosa dos Santos, nascido 
a 21 dc agosto dc 1909, em Aracaju', Estado de 
Sergipe, operário, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal do Tijuca, residente á rua 
Pinto Guedes n. 108. Qualificação requerida.) 

2.082. Geraldo Cardoso Soares Pereira (2.125), filho de José 
Soares Pereira e de Florcslinda Cardoso Pereira, 
nascido a 28 de setembro dc 1910. no Districto Fe
deral, commercio, solteiro, com domicilio eleitora' 
no districto municipal de Tijuca, residente á rua 
Ç&iramby n. 159. -Qualificação requerida.) 

2 .083. Oswaldo Nunes da Cruz ;2.126), filho de José Fer
reira da Cruz e de Maria Nunes Carrajola, nasci
do a 6 de novembro de 1915, no Districto Federal, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Tijuca, residente á rua Con
de Bomfim n. 5. (Qualificação requerida.) 

2.084. José Nunes da Cruz (2.127), filho d*e •luso Ferreira da 
Cruz c de Maria Nunes da Cruz, nascido a 19 de 

' março de 1912, no Districto Federal, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no disl.riclo mu
nicipal de Tijuca, residente á ru;i Conde Bomfim 
n . 5, '.Qualificação requerida.) 

2.085. Odilon Fiossard de Souza (2.128). iillio dc Marinho 
Carlos dc Souza e de Maria Frossard de Souza, nas
cido a 20 dc setembro de 1915, em Carangola, Es
tado dc Minas Geraes. estudante, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Ti jun, 
residente á rua Yalparaiso n. 72. (Qualifica"J-
requerida.-) 

2.086. Carlos Rego Monteiro (2.129), filho de .lonathas do 
Costa Rego Monteiro e de Maria Eh ira 
Rego Monteiro, nascido a 30 de abril de 1900, em 
Alegrelc, Estado do Rio Grande do Sul, engenheiro 
civil, solteiro, coni domicilio eleitoral no districto 
municipal de Engenho Velho, residente á rua Pro
fessor Gabizo n. 339. ^ualjficagíío requerida.) 

2.087) Ctovis Marcai 2.130), filho de Engcnio Marcai o d-' 
Rosa Neves Marcai, nascido a 0 de novembro do 
1901, no Districto Federal, engenheiro civil, rasa
do, com domieilio eleitora] no districto municipal 
de Tijuca, residente á rua Conde Bomfim n. 166. 
(Qualificação requerida.) 

Rio ile Jaueiro, 13 de novembro de 19 
vão — / . Perry, Escrevente a 
Escrivão. 

.... -~3õ . — Polo Escri-
impedimento oeeosionnl do 
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DÉCIMA PRIMEIRA ZONA ELEITORAL 

De ,prdcrn do doulor juiz eleitoral da Décima Primeira 
Zona Eleitoral, Terceira Circurnseripção do Districto Federal, 
faço'.publico, para conhecimento dos interessados que foram 
expedidos pel. :mn dr. juiz os tiiuíos dos seguintes cidadãos: 

4,860. WaWem&r Teixeira, filho fie Amando. Teixeira e de 
"Leopòldina da Costa Teixeira, nascido a 12.de j u 

lho de 1914, no Disiriclo Federal, residente á rua 
Dr . • Padiliut n . 76, funecionario municipal, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto munici
pal dc inhaúma. (Qualificação requerida.) 

4.8CÍ. Luiz Fernandes de Oliveira, filho do Joaquim Fer 
nandes de Oliveira e de Naroiza Djanira Ramos, 
nascido a 7 dc setembro dc 1892, em Vassouras, 
testado do Rio de Janeiro, residente á rua José dos 
Reis n . 48, lavrador, solteiro, com domicilio eleito
ral no districto municipal do Inhaúma. (Qualifica
ção requerida.) 

í.QG.2 arthur Doria. Filho, filho de Arthur Altino Doria e do 
Carlinda Gonçalves Doria, nascido a 21 de outubro 
dc 1915, no Districto Federal, residente á rua F r e 
derico Meyer n . 5, commercio, solteiro, com domi
cílio eleitoral no districto municipal de Inhaúma. 
(Qualificação requerida.) 

%M'f. Cydia Sorrilha de Barros, filha de Bazilio Lourenço 
Sorrilha e de Flora Pinto Líto Sorrilha, nascida a 
3 de agoslo de 1908, no Districto Federal, resi
dente à rua Barão de Bom Retiro n . 48, domestica, 
casada, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal dc Meyer. (Qualificação requerida.) 

í ; 8P i . Veriam- \nieeto de Jesus, filho" de Victor Augusto dos 
Santos c de Rafaela .Aniceto de Jesus, nascido a 9 

.de. agosto de 1908, no Districto Federal, residente á 
roa Luiz Silva n. 29, motorista, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Inhaúma, 

-(Qiüilificaç.ão requerida.) 
Í",S65, Criando Patrício Duarte, filho de Luiz Júlio Duarte e 

. d e Jòcelino Pereira dos Santos, nascido a 7-de ou
tubro de 1916, no Districto Federal, residente ã 
rua São Joaquim n. 12, commercio, solteiro, com 

' domicilio doitoral no districto municipal de 
Inh.túma. (Qualificação requerida.) 

jí.&eiò. "Nelson Grimaldi, filho de Pedro Grimaldi e de Deo-
rniru Lavatore, nascido a 7 de agosto de 1913, no 
Districto Federal, residente ú rua São Braz n . 80. 
operário, soíleiro, com domicilio eleitoral no dis-
tricto municipal de Inhaúma. (Qualificação r e -

.... querida.) . 
Jí.'S3'7. «Tüyrne de Barros, filho de Raymundo dos Santos, nas

cido a .0, dc setembro de 1902, no Districto Fede
ral., residente á rua Álvaro de Miranda n . 25. ope
rário, soHeii-ii, com domicilio eleitoral 'no districto 

.. municipal de Inhaúma. (Qualificação requerida.) 
J5-86-8. Flora Soares de Souza,-filha de Manoel Henrique fio 

(Nascimento .o de Adelaide Maria do Nascimento, 
nascida a 18 de agosto do 1913, em Malta Redonda, 
Estadu. da Parahyba, residente á rua Frederico 
Meycr n . 5, doinestiea. casada, com domicilio elei-
torai.no districto municipal de Inhaúma. (Quali
ficação requerida.) 

[$Míf. Svivio.de Moraes, filho do Franklin José d e Moraes e 
de S;(ra'"Verol de Moraes, nascido a 16 de dezem
bro de. 191õ. no Dislvicto Federal, residente á rua 
Benicio de Abreu n. 25, empregado, publico, sol-

' teiro, com dom.icilio eleitoral no districto municf-
' . pál de Inhaúma. . (Qualificação requerida.) 

3 l#70 Mario de Abreu Peixoto, filho de Braz Teixeira de 
" ' A b r e u ' Peixoto c de Maria Cândida da Cunha Pei-

' xçto, nascido a 1.7 . de junho de 1915, em Nova 
Igurissú, Estado do Rio de Janeiro, residente á rua 
Meyov n. 5, commercio, solteiro, com domicilio 

, eleitoral no districto municipal de Meyer. (Quali-
ficara . requerida. . 

' ;*i^71. 'ArMoidiueie Carreira, filho de João Carreiro Viao.ít 
" , e._de'Marhi Carreira da Victoria, nascido a 22 de 

abril de 101S. e.tii Victoria, Estado do Espirito 
Santo, residente ú rua Engenho de iHmlro n. 28, 
commercio, solteiro, o r o domicilio '•• "kufocal no 
districto rmwdnfil -d»- 'Vcvor. •/Qualificação re 
querida 

4.872i Lino Rangel Allão, filho de José dos Santos Allão e úe 
. Aracy Rangel Allão, nascido a 16 dc fevereiro de 

1917J no Districto Federal, residente á rua Fran-* 
cisco Martins n . 58, commercio, solteiro, com do« 
micilio eleitoral no districto muuicipal de Inhaúma. 

. • • (Qualificação requerida.) 
4 .873. Hugo Machado, filho do Ernesto Machado e de Maria 

dos Prazeres Machado, nascido a 12 de outubro dc 
1913, no Districto Federal, residente á rua Condessa 
Belmonte n. 107-A, commercio, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Meyer. 
(Qualificação requerida.) 

4 .#7 i . Francisco Pinto de Carvalho Filho, filho de Francisco 
Pinto dc Carvalho o de Brigida Duarte Barbosa, 
•nascido a 17 de julho de 1902, no Districto Federal, 
residente, á rua Barão dc Bom Retiro n. 217, com
mercio. solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal dc Meyer. (Qualificação requerida.) 

.4.875. Dulce Porto, filha de Ananias Nascimento Porto e de 
Julieta Fraga Porto, nascida a 12 de fevereiro de 
1911, em Itaguahy, Estado do Rio de Janeiro, res i 
dente á rua Dr. Bulhões n. 176, domestica, solteira, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Meyer. (Qualificação requerida.) 

4.876. Ary Barcellos, filho dc Marcionillio Pereira Barcello» 
e de Celiua de Mattos Barcellos, nascido a 3 dc 
dezembro' de 1909, em Cachoeira do Itapemirim, 
Estado do Espirito Santo, residente á rua Conse
lheiro Agostinho n. 128, commercio, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal'de Inhaú
ma. (Qualificação requerida.) 

4.877. Anizio Mafhias. filho de Armo Mathias e de Elisa. 
Souto MaUtias, nascido a 30 dc agosto de 1916, no 
Districto Federal, residente á rua Benició de Abreu 
n. 37, commercio, .solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Inhaúma, (Qualificação 
requerida.) 

4.878. Nestor Rodrigues Lequito, filho de José Rodrigue? 
Lequito e de Izabel Rodrigues Lequito, nascido a 
3 de março de 1916, no Districto F'edcral, residente 
á rua Adelia n. 103, commercio, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Inhaúma.' 
(Qualificação requerida.) 

4.879. Roberto Cardoso França, filho de Franklin Rangel de 
Souza França e de Francisca Cardoso França, na
scido a 21 fie julho de 191.2, no Districto Federal, 
residente á rua Teixeira do Azevedo n. 45, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral lio districto 
municipal de Inhaúma. (Qualificação requerida.) 

4.8'80. Cassiano Domingos Lopes, filho de Domingos Lopes 
e de Dama/ia Maria da Conceição, nascido a 12 de 
setembro do 1902, em Ariceira, Estado de Minas 
Geraes, residente á rua Ferreira de Andrade n. 60, 
operário, solteiro, eom. domicilio eleitoral.no dis
tricto municipal dc Inhaúma. (Qualificação re 
querida.) 

1.881. Guilherme Gomes de Oliveira, filho de Alfredo Gomes 
de Oliveira e de Adelaide Vclluso de Ouvira, nasci
do a 4 de março de 1910, no Districto Federai. 
Residente á rua Conselheiro Ferraz n. 30, funeciona
rio publico, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal do Meyer. (Qualificação reque
r ida . ) 

1.882. Jorge Olímpio Nogueira, filho de Izidro Olímpio No
gueira e de Amancia Eulalia Nogueira, nascido a 
4 de outubro de 1909. no Districto Federal, residente 
É rua Maranhão n. 171. operário, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Meyer. 
(Qualificação requerida.) 

1.883. Niobe de Souza Freitas, filha de David Soares de Fre i 
tas e de Brasília de Souza Freitas, nascida a 6 de 
fevereiro de 19í5, no Districto Federal, residente 
á rua D. Thereza n. 55, professora, solteira, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Inhaú
ma. (Qualificação requerida.) 

4.881. Alayde de Assumpção Povoa, filha de João' Barbosa 
do Assumpção e do Luzia Rodrigues de Assumpção, 
nascida a 30 de maio do 1897-, no ' Districto Fe
deral, residente á rua José Bonifácio «..91, doines-

. tica, casada, com domicilio eleitoral-nó; districto 
municipal de Inhaúma; (Qualificação' requerida.) 

í 885. FiSther de Barros Ta"vares; filha dé'TbetJdOTó de Oli
veira Barros e de Guiomar de; Seixas Barros, na-
ícirlíi a ia de julho rte '1909, mi Sufttn Maria Magda-. 
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iena, üstaao ao mo tie janeiro, residente a rua 
José Bonifácio n. 92, domestica, casada, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Inhaúma. 
(Qualificação requerida.) 

4 . 8 8 6 . Maria Luiza Agresta, filha de José Agresía o de Anna 
• Salermo, nascida a 13 de março de 1909, no Dis 

tricto Federal, residento â rua José Bonifácio nu 
mero 153,, domestica, solteira, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Inhaúma. (Qualifica
ção requerida.) 

4.887. Auro Magalhães, filho de Josó Leopoldo Magalhães e 
'de Verginia Magalhães, naseido a 24 de agosto de 
1911, em Santa Maria Magdalena, Estado do Rio 
de Janeiro, residente á rua Silvana n . 37, lavrador, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de I.ulhaúma. (Qualificação requerida.) 

4.888 Alice de Seixas Barros, filha de Theodoro de Oliveira 
Barros o de Guiomar de Seixas Barros, nascido a 
30 da maio de 1900, em Santa Maria Magdalena, Es 
tado do Rio de Jíuieiro. residente á rua Silvana 
n. 37, dona de casa, casada, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Inhaúma . (Qualificação 
requerida.) 

'4.889. Didimo Fernandes, filho de Josó Fernandes Iuubia e 
'de Carmelita Lopes Fernandes, nascido a 2 de ou
tubro de 1908, em Paracamby, Estado do Rio de 
Janeiro, residente á rua Dr . Bulhões n. 142. com
mercio. solteiro, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Meyer. (Qualificação requerida.) 

4.8'JO. Manoel Pinto de Almeida, filho de Autonio Pinto de 
Almeida Guimarães e do Maria Arminda de Azeve
do, nascido a 5 de .setembro de 1897. no Districto 

; . Federal,.- residente á rua Barão Bom Retiro n. 162, 
commerciaute. solteiro, com domicilio «leitoral no 
districto municipal . de. i.Qualiifcação requerida.) 

4.801. Milton Paes, filho de Francisco Baptista Paes o de Olga 
Duarte Paes. nascido a 24 de dezembro do 1913. no 
Dsitricto Federal, residente á rua Barão Bom Re
tiro u. 160. commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Meyer. (Quali
ficação requerida.) 

ííeroudina Rodrigues da Silva, filha de Anacleto Ro
drigues da Silva-o de Francisca. Rodrigues, da 
Silva, nascida a 23 de julho de 1914. no Districto 
Federal, residente á rua Paulo Araújo n. 109, do
mestica, com domicilio eleitoral no districto m u -

' nicipal de- Meyor. (Qualificação requerida.) • 
Silviua Mattos Porto, filha de João da Silva Mattos 

e de Maria Corrêa do Mattos, nascida a 12 de j u 
nho de 1907. no Districto Federal, residente á rua 
Euüna Ribeiro n. 7, domestica, casada, com domi
cilio eleitoral no districto 'municipal de Meyer. 
(Qualificação requerida.) 

João Baptista de Oliveira, filho de Manoel Luiz de Oli
veira o de Maria íaiiza de Oliveira^ nascido a 24 
de junho de 1906. em São Pedro de Alcântara, E s -

' tado de Minas Geraes, residente á rua Engenho de 
Dentro n. 238, commercio, easado. com domicilio 
eleitoral no districto municpial' de Meyer. (Quali
ficação requerida.) 

Gilson da Silva -Chaves, fliho de Henrique Ernesto da 
Silvn Chaves e de Emilía Amélia de Oliveira Cha
ves, nascido a 6 de maio de 1911, no Districto F e 
deral, residente á rua Cardoso n. 138, chauffeur, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u 
nicipal de Inhaúma. (Qualificação requerida.) 

Ottiilo de Moraes, filho de Francisco Antônio de Mo
raes e de Alice da Almeida de Moraes, naseido a 1 
de julhoVle 1913, no Districto Federal, residente á ' 
rua Hon-orio n. 84. (Qualificação requerida.) 

S>ul de Souza, filho de Samuel de Souza e de Luzia da 
Souza, nascido a 2 de janeiro de 1904. em Santo 
Antônio de Padua, Estado do Rio de Janeiro, r e 
sidente á rua Violeta n. 1, lavrador, solteiro, cora 
domicilio no districto municipal de Meyer. (Qua
lificação requerida.) 

Mario Poppe, filho de Álvaro Santos Poppe e de F r a n 
cisca Vianna, nascido a 4 de junho de 1911, no Di s 
tricto Federai, residente á avenida Amaro Ca
valcante n. 656, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Meyer (Qua
lificação requerida.) . , -

Antopiq - Ribeiro da Silva Monção, filho de Laudelina 
Mana de Jesua Monção, nascido a 4" de dezembro de 

1870, no Districto Federal, residente á rua Pedro 

4.892 

.4.983 

.594 

4.895 

4.896 

4.897 

S.898. 
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Carvalho n. 82, ao.imneiv\o, casado, coai domicilio 
: eleitoral no districto-municipal de -Meyer. (Qua)i-

ficação requniLida.) 
4.900- Odetíe Mattos Pereira, filha de Liuli-slau Vieira Mat

tos e de Lorena Vieira Mattos, nascida a 7 de agos
to de 190. no Districto Federai, rcsidonle á rua Ca-
chamby n. 62, 'domestica, casada, com domicilio 
eleitora! no districto municipal de Inhaúma. (Qua
lificação requerida.) 

4.901 v Floriano Pjnto Barbosa, filho do llodolpho Soares' 
Barbosa e dc Isaura Pmto Báí T»o'sa, nascido a 19 
de outubro de 1912, no Districto Federal, residente 
á rua Borges Monteiro n. 93, com domicilio elei
toral no districto municipal de Meyer. (Qualifica
ção requerida.) 

4.902. José Maria de Souza, filho de Albino Francisco de. 
Souza a de Pasehoaiina Maria Rosa, nascido a 17 
de dezembro de 1915, no Districto, Federal, resi
dente ú rua Adriano n. 57, commercio. solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Meyer. (Qualificação requerida.) 

4.903. Álvaro José Martins do Araújo, filho de Joaquim Mar
tins de Araújo e de Esmeralda Víamia do Araújo, 
nascido a 5 do maio de 1917, no Districto Federal, 
residente â rua Borja Reis n . 188, commercio, 
solteiro, com ilojnMHo <?Ieií !";-.! no distraio mu
nicipal do Moyer. -Qualificação ivquenda.) 

4.904. Guilherme da FoiiMva, filho «I<> Joaquim' A igislo da 
Fonseca •' d-' Angela da Fi»!t.*«.vi, lüis-rdo -x 27 do 
dezembro do 1910, it • D : U-ado Federal, residente 
á rua Pompitio de Albuquorquo n. 235, operário, 
solteiro, com donii •ilio eleitoral no districto mu
nicipal de Meyer. «Jualificaçío requerida.) 

4.905. lida Cas tu Tech, filha de Maria Jo Carmo Twh, nas
cida a 6 de junho tio 1909. no Distrito Federal, re
sidente á rua Marflia da Rocha n. 194, domestica, 
solteira, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de' Inhaúma. (Qualificação requerida.) 

4.906. Osmv Stranch Marinho, filho de Antônio Lemos Ma
rinho e de Jnah Stranch Marinho, nascido a ò de-
maio de 1916, em Itanhandú, Estado de Minas 
Geraes, residente á rua Engenho de Dentro nu
mero 238, official de marinha mercante, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal d8 
Meyer. (Qualificarão requerida.) 

4.907. Autonio Vieira da Motta, filho de Hcirique Vieira da. 
Motta e do Maria da C w w r S o Vififra. nascido a 
5 de abril cie 1913. no D i s t r i t o Feiei-M, residente 
ã, rua Gustavo Riedel n. 60, onerario, solteiro, 
com dom>'cil'o eleitoral no districto municipal do 
Meyer, (QnaiifiVoeão requerida.) 

4.908. Maria Dulce Pe*nnha.. filhn de Rcvnaldo Flores Pe-
. çanha e de Zé.ün da Costa Peçauha, niscida a 27 

de -setembro de 1916. no D;<drief.o Federal, resi
dente á Travessa José Bonifácio n . 6, contadora, 
solteira, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal, de Inhaúma, fOualificac.no requerida.) 

4.909. Dagoberto Dias de Mendonça, filho de José Dias de 
Mendonça e de Josenha Leite Marinho, nascido a 
15 de janeiro de 1910. no Districto Federa), r e 
sidente á rua Castro Alves n. 94, operário, sol
teiro, com domicilio eleitoral no distriet» muni
cipal de Inhaúma. (Qualificação requerida.) 

4.910. Othoniel Carvalhaes. filho de Demetrio Carvalhaes 
e de Carmelita Medeiros de Carvalhaes, nascido a 
22 de junho de 1917, no Districto Federal, resi
dente á rua Dr. Bulhões n. 187, commercio, so?-
teiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Meyer. (Qualificação requerida.) 

4 .911. Maria Olga Escudeiro Segenin, filha de Nicanor Es
cudeiro e de Auro Segenin de Castro, nascid* & . 
31 de agosto de 1913,. em Níctheroy, Estado. «10 
Rio de Janeiro, residente á rua Angelina n. 48, 
perita contadora, solteira, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Inhaúma. (Qualifica
ção requerida.) 

4 .912. João Fernandes de Abreu, filho de Victor Fernandes 
de Abreu e de Rosa Amélia Freitas de Abrau, nda» 
cido a 7 de outubro de 1907, no Estado da Bahia; 
motorista, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Inhaúma. (Qualificação ré» 
querida.) 1 

4.913. Antônio Alves de Freitas, filho de José'.Alves do Fre l i 
- tas o de Maria JuHa Meiiezes de Freitas, nascida 
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a 21 dr nulo de 1915, ao Districto Federal, r e 
sidente á rua Monteiro da J a u n. 110, commercio, 
solteiro, coto domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Meyer. {Qualificação requerida.) 

4 . 9 l í . Waldemar Heivulino Cunha, filho de Manoel Her-
culino Cunha c de Maria dos Anjos Cunha, nas
cido a 4 d. janeiro de 1-905, em Manáos, Estado do 
Amazonas-, residente a rua tíorja Reis n . 248, 
commercio. casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal do Meyer. (Qualificação Reque
rida .) 

4.915. Wnldir da i!i>rlia Short, filho do Américo de Abreu 
Short e de Ciodomira da lincha Short, nascido a 
21 de a?"«tn de 1913, no Districto Federal, re
sidente á rua Eulina Ribeiro n. 37, professor, sol
teiro, com domicilio eleitora! nu districto muni
cipal de Meyer. (Qualificação requerida.) 

1.910. Oswalüo «José Ferreira de Araújo, filho dc João José 
j . Ferreira d" Araújo e de lzanel bernardino da As

sumpção A' ,aujo, nascido a 29 de janeiro de 1913, 
no JJistrie*.! Federal, residente á rua Dr. Pádilha 
n. 76, operário, solteiro, com dumicilio eleitoral 
no districto municipal de Inhaúma. (Qualificação 
requerida. 

S.J17. José Soares Fillu-, filho de José Soares e de Ernestina 
Soares, nasriuo a 25 de agosto de 1913, em .bom 
Jardim, Estacio do Rio de Janeiro, residente á rua 
Adclia n. 10, iiperario, solteiro, com domicilio elei
toral no di- f'-tcto municipal de Inhaúma. (Quali
ficação requerida.) 

í . íUís . José r env i r a \ tclro, filho de Seraphim Ferreira Vi-
dro e de Aurora de Oliveira Vidro, nascido a 17 
de niarr.. oe l».u6, nu Districto l< euerai, resiuente 
á rua 1). Thec/ .a, commercio solteiro, eom domicilio 
eleitoral no di-íncio municipal de Inhaúma. (Qua
lificação requerida.) 

1.919. Geraldo Campos, fdlio de Ouilhermino Alves Campos 
e de Anna Monteiro, nascido a 16 de fevereiro dc 
1910, em Caratiuga, Estado de Minas Geraes, r e 
sidente ã rua J o s é Bonifácio n. 37, commercio, 
solteiro, eoiu domicilio eleitoral no districto muni
cipal dc Inhaúma. (Qualificação requerida.) 

i.9211. Paimyra Geralda de Moraes Pinho, filha de Alberto 
Reis Barreto Pinho e de Alice Maria de Moraes Pi
nho, nascida a 5 de dezembro do 1883, no Districto 
Federal, residente á rua do Alto 216, domestica, 
viuva, coto domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Meyer. (Qualificação requerida.) 

1.921. Ary da Costa Rabetlo, filho de João da Costa Rabello e 
dc Aurora da Luz Costa, nascido a 28 de julho de 
1917, no Districto Federal, residente á rua Enge
nho de Dentro n. 218, operário, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Meyer. 
(Qualificação requerida.) • 

•5.922. Mario da Cunha Arantes, filho dc Manoel Antônio da 
Cunha Arautos e de Maria Pinto de Miranda Aran
tes, nascido a 27 de abril de 1889, em Aracaju 1, Es 
tado de Sergipe, residente á rua D. Thereza n . 16, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Inhaúma. (Qualificação r e 
querida.) 

4.923. Icléa Arrigoni Moraes, filha de Octaviano da Costa 
Moraes e do Francisca Arrigoni Moraes, nascida a 
12 de agosto de 1915, no Districto Federal, resi
dente ã rua 2 de Fevereiro n. 120, estudante, sol
teira, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de Meyer, (Qualificação requerida.) 

4.921. Flor Lauro Muller, filho de Adão Adão Muller e de Imi- . 
nissima Rosa Muller, naseido a 18 de agosto de 1907. 
em Itajuhy, Estado de S. Catharina, residente á rua 
Frederioo Meyer n . 5, funileiro, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Inhaú
ma. {Qualificação requerida.) 

(4.925, Carlos Soares, filho de Constantino Soares e de Maria 
de Jesus Reis, nascido a 31 de janeiro de 1911, no 
Districto Federal, residente á rua Barão de Bom 
Retiro n. 144, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Meyer. (Quali
ficação requerida.) 

Í .925. Jorge Conceição, filho de José de Mattos Conceição 
e de Fausta da Conceição, nascido a 29 dc outubro 
de 1910, no Districto Federal, residente á rua Ma
gdalena n. 110, estudante, solteiro, com domicilio 

eleitoral no districto municipal de Inhaúma. (Qua
lifica e ã o r e qu cri d a.) 

4.927. Raul Ateixo de Carvalho, filho dc José Abuso de Car
valho e de Olynipia Couto de Carvalho, nascido a, 
15 dc outubro de 1906, em Nielheroy, Estado do 
Rio de Janeiro, residente á rua Francisco Meyer 
n. 211, commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Meyer. (Qualifica
rão requerida.) 

4.928. Neves José Cerquei ca, filho de José Caetano Alves Ne
ves e de Durvaliua Mendes Cerqueira Neves, nasci
do a 12 de setembro de 1911, cm Muriahé, Estado 
de São Paulo, residente á rua Engenho de Dentro 
n. 107, A, linotypista, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Meyer, (Qualifica
rão requerida.) 

>i 929. Júlio José Paltiares, filho de Júlio José Palharcs e de 
Auathalia Rita da Silveira, nascido a 12 de agosto 
dc 1893, no Districto Federal, residente á rua Ca-
buçu n. 15, operário, -solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Meyer, :Qualifica
ção requerida.) 

4.930. Sosthenes de Andrade Campos, filho de Joaquim de 
Andrade Campos e de Helena dc Souza Campos, 
nascido a 20 de agosto de 1-913, no Districto Fe
deral, residente á rua Violeta n. 79, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Meyer. (Qualificação requerida.) 

4 .931. Vivaldo Francisco Gomes, filho de Pedro Francisco 
Gomes e de Gabriela Galdina Gomes, nascido a 11 
de maio de 1901, em Minas Geraes, Estado cie Minas 
Geraes, residente á rua Dr. Bulhões n. 131, ope
rário, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Meyer. (Qualificação requerida.) 

4.932. Casemiro Fernandes Braga, filho de Anloniu José" Fer
nandes Braga e de Juventina Maria de SantAnna, 
nascido a 18 de abril de 1898, no Districto Federal, 
residente á rua Pernambuco n. 127, commercio, 
viuvo, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal dc Meyer. (Qualificação requerida.) 

1.933. Altamiro da Silva, filho de Francisco da Silva e de 
Maria Costa e Silva, nascido a 19 de março de . 
1915, no Districto Federal, residente á rua das ' 
Officinas n . 203, casa 2, commercio, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal dc 
Inhaúma. (Qualificação requerida.) 

4.934. Waldemar Baptista da Silva, filho de Jayme da Costa 
e Silva e de Francelina Baptista da Silva, nascido 
a 9 de maio de 1914, no Districto Federal, resi
dente á rua Agelina n. 2t% commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal da 
Inhaúma. (Qualificação requerida.) 

4.935. Arthur Alves do Oliveira, filho de Arthur José e de 
Clara Maria Alves, nascido a 19 dc março de 1888, 
no Districto Federal, residente á rua Borja Reis 
n . 29, operário, viuvo, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Meyer. (Qualificação re
querida.) 

4 .936. Alfredo Serra de Mello Rollemberg, filho de José Igna-
cio dc Mello Rollemberg e de Verginia Serra de 
Mello Rollemberg, nascido a 21 de maio de 1903, 
em Aracaju, Estado de Sergipe, residente á rua 
Paraguay n . 171, commercio, solteiro, com domi- v v 
cilio eleitoral no districto municipal de Meyer. 
(Qualificação requerida.) 

4.937. João Rimolo, filho de José Rimolo e de Rosa Miliom 
Rimolo, nascido a 27 de abril de 1910, cm Santa 
Maria Magdalena, Estado do Rio de Janeiro, resi
dente á rua Venancio Ribeiro n. 181. operário, 
solteiro, com domicilio eleitor/fll no districto mu
nicipal de Meyer. (Qualificação requerida.) 

4,'938. Narcizo Fernandes da Silva, filho de Manoel Fernan
des da Silva e de Flora Fernandes da Silva, nas
cido a 18 de setembro de 1916, no Districto Fe
deral, residente á rua Teixeira de Azevedo n . 15, 
estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no dis--
tricto municipal de Inhaúma. (Qualificação re
querida.) 

4 . 9 3 9 . José" Benjamin, filho dc Benjamin Sevcriano Cruz e 
de Luiza Ribeiro Cruz, nascido á 20 de fevereira 
de 1911, no Estado do Espirito Santo, residente á 
rua Martins Lage n . 103, motorneiro, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Inhaú
ma. (Qualificação requerida.) 

4.910. Milton José Ramos, filho de Casemiro José Ramos e dc 
Genoveva Paula José R ^ o s , nascido a 13 do junho 
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de 1914, no Districto Federal, residente á rua F r a n 
cisco llatheus n. 32, operário, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Inhaú
ma. (Qualificação requerida.) 

i .941. Argemira Corrêa, filha de Antônio Paulo Corrêa e de 
Victoria Marques Corrêa, nascida a 10 de agosto 
de 1913, no Districto Federal, residente á rua 24 de 
Maio n . 1.309, professora, solteira, com domicilio 
eleitoral no districto municipal dc Mover. (Quali
ficação requerida..) 

í.942. I.utecia Corrêa, filha de Antônio Paulo Corrêa e de 
Victoria Marques Corroa, nascida a 22 de setembro 
de 1914, no Districto Federal, residente á rua 24 
de Maio n. 1.309, estudante, solteira, com domi
cilie- eleitc-ral no districto municipal de- Meyer. 
(QtaljJ;caç3o-reçDèriiJa.) 

.4.943, Anihal dos Santos, filho de Casiorino Pacheco dos 
Santos e de Leopoldina Maria Adelaide, nascido a 
29 de julho de 1905, no Districto Federal, res i 
dente ã rua Dias da "Cruz n . 215, operário, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal dê 
Meyer. (Qualificação* requerida.) 

4.944. Thompsone José Ramos, filho de Casemiro José Ramos 
e de Gcnoveva Paula, nascido a 7 de setembro de 
J915. no Districto Federai, residente á rua Piauhy 
n. 20, operário, solteiro, com domicilio no distr i 
cto municipal de Inhaúma. (Qualificação reque
rida.) 

4.945. Alice Sampaio Abrantes, filha de João Sampaio Abraii-
tes e de Maria da Gloria, nascida a 10 de março de 
1917. no Districto Federal, residente á rua Pompi-
lio do Albuquerque n. 230, esiudanie, solteira, 
com domicilio eleitoral no districto municipal dé 
Meyer. (Qualificação requerida.) 

4.946. Maximiano Donato de Assis, filho de Maria Deodeciá 
de Assis, nascido a 11 de março de 1906, em Amar-
gosa (Estado da Bahia) , residente á rua do Alto 
n . 33, operário, solteiro, com domicilio eleitora! 
•no districto municipal de Meyer. (Qualificação r e 
querida. ) 

? .9í7. Oscar Martins de Almeida, filho de João Martins de' 
Almeida e de Paimyra França de Almeida, nascido 
a 16 de janeiro de 1913, em S. Pauio, Estado de 
São Paulo, residente á rua José Bonifácio n. 53, 
casa 1, commerciario, solteiro, com domicilio elei
toral -no districto municipal de Inhaúma. (Quali
ficação requerida.) 

Í .9ÍS. Geraldina Soares de Souza, filho de Rosa Geraldino 
da Conceição, nascido a 29 de novembro de 1913, 
cm São Pedro d'Aldeia (Estado do Rio de Janeiro), 
residente á rua Archias Cordeiro n . 946, cam-
mereiario. solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Inbsuma. {Qualificação r e 
querida.) 

4.&4S. Waldemar da Cruz KaKWüDO, f i l io do Ricardo F r a n 
cisco Marco!ino c de Deolínda da Cruz Marcolino. 
nascido a 12 de setembro de 1894, cm Petrcpolis 
(Estado do Rio de Janeiro), residente á rua Getu-
lio ti. 163, commerciario, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Inhaúma. (Qua
lificação requerida.) ' 

4.95K. Paulo Moreira de Macedo, filho de Murillo de Macedo 
e de Maria Anioníotca Moreira do Macedo, rtstseido 
a 10 de julho de 1911, no Districto Federal, res i 
dente á rua Carolina Meyer n . 19. funecionario mu
nicipal, solteiro, com domicilio eleitoral no distr i 
cto municipal de Inhaúma. (Qualificação reque
rida.) . * 

4 . 9 5 1 . Carlos Tavares Dias, filho de Izais Tavares Dias e de 
Judjth de Brito Tavares, nascido a 29 dc setem
bro de 191$, no Districto Federal, residente á rua 
Dr. Leal n . 117, estudante, solteiro, com domici
lio eleitoral no districto municipal' de Meyer. (Qua
lificação ' requerida. ; 

4.95?.-Carlos Carneiro de Moraes, filho do Manoel Joaquim 
Carneiro dc Moraes e de Anna Adelina Carneiro 
de Moraes, nascido a 20 dc agosto de 1905, no 
Districto Federal, residente á rua Benicio de Abreu 
n. 48, commerciario, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Inhaúma. (Quali-
firíição requerida.) 

5.953. Aurora Matliias de Abreu, filha DE Joaquim de Abreu 
c DO. Manoel á Ma th ias. nascida a 2 de agosto de 

1914, em.Nictheroy (Estado do Rio de Janeiro), 
residente ^ rua Aristides Cairo n. 36, estudante, 
solteira, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Inhaúma. (Qualificação requerida.) 

Oscar Gomes Friães, filho de Manoel Gomes Friães 
e de Maria Gomes Ventura, nascido a 25 de feve
reiro de 1916, no Districto Federal, residente á rua 
Venancio Ribeiro n. 143. operário, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Meyer. 
(Qualificação requerida.) 

Guiomar Moreira da Silva, filha de João Moreira da 
Silva e de Sophia Vieira cia Silva, nascida a 7 do 
outubro de 1914, no Districto Federal, residen
te á r ua Rorja Reis n . 215. domestica, salíeira, c-am 
úomiíilio eleitoral r.o císiriclo municipal de Meyar. 
(Qualificação requerida.) 

José Bemardino Marcondes Vicente, "filho de Fran
cisco José Vicente e de Anna Maria Garrilho "Vi
cente, nascido a 17 de junho de 18'7u, no Distri
cto Federal, residente á rua Maranhão n . 49, fun
ecionario publico, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal do Meyer. 

Ananias Carvalho Couto, filho de José Aleixo de Car
valho e de Olympia Couto de Carvalho, nascido a 
26 de setembro de 1908, em Cambucy (Estado do 
Rio de Janeiro), commerciario, viuvo, com domici
lio eleitoral no districto municipal do Meyer. (Qua-

' lifieação requerida.) 
Iracema Maria Antônio, filha de Vilerbo Manoel An

tônio e de Mariana Maria Antonia, nascida a 4 de 
maio de 1905, no Districto Federal, residente á rua 
Adriano n . 98, domestica, solteira, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Meyer. (Quali
ficação requerida.) 

Reynaldo Pereira Lima, filho de Antônio Pereira L i 
ma « de Benta da Silva Lima, nascido a 22 de se
tembro de 1910, no Districto Federal, residente á 
rua Fernão Cardim n . 26, operário solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de 
Inhaúma. (Qualificação requerida.) 

Romeu Gomes Loureiro, filho de Antônio Paes Lou
reiro e de Lucilia Gomes Loureiro, nascido a 22 
de agosto de 1913. no Districto Federal, residente 
á rua Martins Lage n . 45, commercio. solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Inhaú
ma. (Qualificação requerida.) 

Moacyr Rodrigues, filho de Gustavo José Rodrigues e 
de Aurora Pereira Rodrigues, nasoido a 17 de junho 
de 1913, no Dislrieto Federal, residente á rua Borja 
Reis n . 67, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Meyer. (Qua
lificação requerida. )-

Vioer.ta de Parda Baptista Bitter.r.ouTt, filho da José 
Câmara BiUeneourt e do Canada Baptista Bitten
court, naseido s. 22 ie janeiro de 1914, no DisLi* 
cio Federal, residente á rua Pr-dra da Carvalho nu 
mero 82, commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Meyer. (Qualifier-
ção requerida.) 

Raul Medeiros de Souza, filho de Francisco Mcdaire* 
de Souza e de Anna Medeiros da Rocha, nascido % 
12 de fevereiro de 1888. no Districto Federal, resi • 
dente á rua Barão de Bom Retiro n. 41, conimcr-• 
mercio, casado, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Meyer. 'Qualificarão requerida.) 

.Ag-*ieda Padilba Vidal. filho de Ezequiel de Araújo 
Padilha e de Anna Feríaz Araújo Padilha, nascido 
a l<í de dezembro de 1896, no Districto Federal, re
sidente & rua Silva Rahello n. 21. domestica", viuva, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Meyer. (Qualificação requerida. V 

Alfredo Machado Velho, filho de Antônio Machado 
Velho e de Bernardina Kuiilia da Rocha, nascido a 
25 de fevereiro de 1903, no Districto Federal, resi
dente á rua Alvura Miranda n. 15, í-lectncista, 
casado, com domicilio eleitoral na districto i rmn-
cípal de Inhaúma. (Qualificação requerida.) 

José Rodrigues da Cunha, filho <l" Manoel Rodrigues da 
Cunha e ds Maria Amorim da Cunha, nascido a í 
de dezembro de 1907. <-:'r. " • i\i • E-dado do Mara
nhão, residente á .»ua Sobral :i. 10 romohivoifl, 
solteiro, com domicilio c l e i t o - a l no districto muni
cipal de Inhiima. .Qiiiiliíic-ição reqoerida.) 

ileynahio de Assis Ou.-da, l'il):<i Alplum liamos Costa 
* o de Hedwiges dn A.-.SÍ-* Co.-ia. .iasi'ii.lo a 1 do se
tembro de 1909. no DisU-icf; Ftíüeraí, residente í 
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1.Ô68, 

rua Falleiro n . 3, commercio, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal dc Inhaúma. 
(Qualificação requerida;) 

Júlio Fernandes Machado, filho dc José Fernandes. 
Machado e do Alzira da Silva Machado, nascido a ' 
31 dc julho de 1912, no Districto Federal, residen
te á avenida Automóvel Club n . 18, operário, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto munici
pal dc Inhaúma. (Qualificação requerida.) 

José de Mello Sobrinho, filho dc Liberalo Claudino de 
Mello e de Thomazia Cândida de Mello, nascido a 
28 de julho de 1907, na Barra do Pirahy, Estado do 
Rio de Janeiro, residente á rua Camarista Meyer 
u . 248, ferroviário, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Meyer, (Qualificação r e 
querida.) 

4.670. Eunice Rodrigues, filha de Orlando José Rodrigues o 
de Eulina Pinheiro Rodrigues, nascido a 21 de 
agosto de 1913, no Districto Federal, residente a rua 
Eulina Ribeiro n . 7, domestica, solteira, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Mever. 
(Qualificação requerida.) 

4.Ô7Í. Orlando José Bellai, filho de Jorge Bcllai e de Dolores 
Maria do Carmo, nascido a 25 dc ag»sto de 1915 

em Muriahé Bôa Família, Estado de Minas Geraes. 
residente á rua Hermengarda n . 149, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u 
nicipal de Meyer. (Qualificação requerida.') 

Jacintho Pimentel Cabral, filho de Antônio Cabral de 
Mello c de Maria da Gloria Cabral, nascido a 18 da 
fevereiro de 1884, em Portugal, (naturalizado), r e 
sidente á rua Gacia Redondo n . 97, enfermeiro, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Inhaúma. (Qualificação requerida.) 

Launndo Joaquim de Brito, filho dc Manoel Joaquim 
de Brito e de Luiza Corroa de Brito nascido a 19 
dc abril de 1917, no Districto Federal, residente 
a rua Ramiro Magalhães n . 51, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal do 
Meyer. (Qualificação requerida.) 

Alexandre Paulo Corrêa, filho de Antônio Paulo Cor
rêa e de Vicíorina Marques Corrêa, nascido a 5 de 

4.-072. 

Í . 9 7 5 , 

4.974. 

março de 1917, no Districto Federal, residente á rua 
21 de maio n. 1309, estudante,'solteiro, com domi
cilio eleitora] no districto municipal do Meyer, 
(Qualificação requerida.) 

4.9JC». Coroacyr Ferreira da Silva, filho de Américo Ferreira 
da Silva c de Almerinda Rosa da Silva, nascido a 
2 de junho de 1911, no Districto Federal, residente 
á rua Teixeira de Azevedo, operário, solteiro, com 
domicílio eleitoral no districto municipal de Inha
úma. (Qualificação requerida.) 

4.970. Luciano José Pinheiro filho do Antônio JOÍÓ Pinheiro 
e dc líonoriíia Pinheiro da Gloria, nascido a 8 de 
junho de 1900, no Districto Federal, residente á 
rua Leopoldina Bastos n, 18, operário, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal do Meyer. 
(Qualificação requerida.) 

„ 4 . 9 7 7 S y l v e s t r c Baptista da Silva, filho do Jayme da Costa 
e Silva e de Francelina Baptista da Silva nascido 
o 14 de maio de 4911, no Districto Federal, resi
dente á rua. Cardoso n. 45, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Inhaúma. (Qualificação requerida.) 

í,3?í?. Dclso Amorim, filho dc Ernestina Pinto Silveira, nas
cido a 17 do setembro de 1916 no Districto" F e -

* deral residente á rua Barão dc Bom Retiro n . 41, 
commercio, solteiro, eom domicilio eleitoral no dis
tricto municipal do Meyer. (Qualificação reque
rida.) 

3.979, Nelson Machado, filho do Ernesto Machado e de Maria 
dos Prazeres Machado, nascido a -0 da junho de 
1915, 110 Districto Federal, residente á rua Condes-
sa Belmonte n . 107 A, commercio. solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal do Meyer, 
(Qualificação requerida.) 

(LjS)89. -Alcides de Carvalho, fiiho de Lino LVlix de Carvalho 
e de Porcina dc Carvalho, nascido a 6 de dezem
bro Õfi 1905, no Districto Federal, residente' á rua 
Dona Romana n. 168, operário, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal iln Mever. 
(Qualificação requerida. } 

5 • 981'.. Antônio dos Santos Neves, filho dc Luiz dos Santos 
Neves c de Noemia Vilarouco Neves, nascido a 6 <Je 
dezembro dc 1914, no Districto Federal, residente 
á rua Padre Roma n . 24, estudante, solteiro, com' 
domicilio eleitoral no districto municipal do Meyer. 
(Qualificação-requerida.) ; | 

4.982. Alv.aro Pereira dos Santos, filho de Arnaldo Pereira 
cios Santos c de Maria Marques, nascido a 1 dc 
outubro de 1911, no Districto Federal, residente 
á rua Coronel Almeida n . 15, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Inhaúma. (Qualificação requerida.) 

4 .983. Nelson Nery do Oliveira, filho de Alberico Monteiro 
da Costa Oliveira e de Maria Nery de Oliveira, 
nascido a 9 de fevereiro de 1915, em Magé, Es
tado do Rio de Janeiro, residente á rua Engenha 
de Denlro n . 119, estudante, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal do Meyer. ('Qua-? 
lificação requerida.)-

4 .98Í . Áureo de Oliveira Brandão, filho cie Ncstor Dias Bran
dão o de Julieta de Oliveira Brandão, nascido á 4 
de maio de 1914, no Districto Federal,' residente 
á rua Caehamby n . 48, empregado publico, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Inhaúma. (Qualificação requerida.) 

4.985. Cassio Franco da Cruz, filho do. Antônio Alexandre da 
Cruz e de Eugenia Franco dá Cruz, nascido a 8 de 
março de 1913, em Consolação. Estado de São Pau
lo, residente á rua Engenho de Dentro n . 231 A, 
funecionario publico, solteiro, com domicilio eleito
ral no districto municipal do Meyer.. (Qualifica
ção requerida.) 

Pelo escrivão, A. Borges. 

EDITAES DE TRANSFERENCIA 

TERCEIRA ZONA ELEITORAL 

(Districtos muniçipaes áe Santa Hita, Sacramento e 
São Domingos) 

Juiz: Dr. Eduardo Sousa Santos 

Escrivão: Dr. Carlos Waldemar de Figueiredo 

' Faço publico, para fins do a r t . G9, § 2 o da lei n . 48, de 
4" de maio dc 1935, que por este Cartório e Juizo da Torcoira 
Zona Eleitoral, estão sendo processados os pedidos de trans
ferencia dos seguintes cidadãos: 

LEONARDO DE SOUZA SOBRINHO (540)- (Insc. 593 da 14* 
Zona), filho de Osório José de Souza, nascido a 19 de 
abril de 1913, Districto Federal, commercio, solteiro« 
(Transferencia do titulo eleitorat n . 568 da í í ° Zona, 
Realengo, para a 3 a Zona. S. Domingos.) 

HYSTASPES ALBERNAZ (547) (Insc. 1.055 da 2 a Zona an
tiga), filho de Manoel Braz Albernaz, nascido a 22 de maio . 
de 1897, Districto Federal, commercio, casado. (Trans-, 
ferido em 3-7-34, de Ajuda para Andarahy 'e actual-
mente para S. Domingos. Titulo eleitoral n . 1.024.) 

JOSÉ' DA SILVA TOLEDO (548) (Insc. 632 da 5 a Zona an
tiga), filho de Horacio da Silva Toledo, nascido a 18 de. 
setembro de 1914, no' Estado dó Rio, funecionario publico, 
casado. (Transferencia do título eleitoral n . 6.882'da. 
5 a Zona, Engenho Velho, para a 3" Zona, Santa Rita.i . 

SVLVINO BAPTISTA LAGE (549) (Insc. 6.044 da 5" Zona 
antiga), filho dc Alexandre Baptista Lage, nascido a 25 de 
abril do 1893, Districto Federal, motorista, solteiro. 
(Transferencia do titulo eleitoral n . 3.988 da 5* Zona, 
Engenho Velho, para a 3 ' Zona, Santa Rita.» 

JOÃO DIAS (550) (Insc. 3.0Í7 da 7" Zona), filho de Iguacíó. 
de Oliveira Dias, nascido a 27. de-setembro de 1912, Dis
tricto Federal, 'commercio, solteiro. (Transferencia do t i 
tulo eleitoral n . 2.504 da' 7* Zona, Gamboa, para 3" Zona, 
Santa Rita.) . ' 
Districto Federal. 12 de novembro dc 1935. — Pelo Es

crivão. •Mrmrino Teirvirn- de Mel/o.. 
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