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Processo n. 753 
Pedido de d i spensa 

do 
serviço e le i toral 

Natureza do processo _ Espirito Santo — Requerimento do 
Dr . Arthur Lourenço de Araújo Primo, pedindo dis
pensa do cargo de juiz effectivo do Tribunal Regional 
de Justiça Eleitoral do Estado do Espirito Santo. 

Juiz relator _ O Sr. ministro Eduardo Espinola. 

A prokibição do art. 172, § 4 o da 
Constituição não comprehende os car
gos da justiça eleitoral. 

Assim, o funecionario aposentado, 
que acceite cargo eleitoral remune
rado, não perde nem terá suspensa 
qualquer parcella dos proventos da 
inactividade, por isso que não ha, em 
tal caso, accumulação prohibida. 

ACCORDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos em que 
o Dr. Arthur Lourenço de Araújo Primo pede dis
pensa do cargo de juiz effectivo do Tribunal Regional 
Eleitoral do Espirito Santo, por isso que, sendo fun
ecionario aposentado no cargo de secretario do Tr i 
bunal Superior de Justiça do Estado, se julga incluído 
na prohibicão do ar t . 172, § 4 o da Constituição. 

Considerando que a prohibicão de accumulações 
de cargos públicos remunerados não comprehende os 
cargos da Justiça Eleitoral que, por força da própria 
Constituição, devem ser exercidos por membros da 
magistratura commum e por pessoas outras que po
dem ter funeção publica remunerada. 

Considerando que, para as funeções e cargos elei
toraes, não existem outras incompatibilidades senão 
as que forem declaradas nas leis orgânicas da Justiça 
Eleitoral (Const., a r t . 82, § 6 ° ) ; 

Considerando que o Código Eleitoral, lei orgânica 
da Justiça Eleitoral, permitte que sejam membros dos 
Tribunaes Eleitoraes os funecionarios públicos, que 
se não possam demittir ad nutum. 

Considerando que, se não ha accumulação remu
nerada prohibida na acceitação de cargo eleitoral por 
funecionario publico em actividade funcional, claro 
está que não pode ser accumulação prohibida o exer
cício de funeção eleitoral por funecionario aposen
tado; 

Considerando o que mais consta do voto escripto 
do relator designado para este accordão, proferido na 
sessão de julgamento e junto aos autos, constituindo 
parte integrante deste mesmo accordão; 

Accordam os juizes do Tribunal Superior de Jus 
tiça Eleitoral, contra o voto do relator do feito, o emi
nente Sr. desembargador Collares Moreira, em inde
ferir o pedido, uma vez que não foi allegado e provado 
que tenha o requerente servido no Tribunal Regional, 
por dois annos. 

Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, 21 de 
agosto de 1934. — Hermenegildo de Barros, Presi
dente. — Eduardo Espinola, Relator designado. 

(O desembargador Collares Moreira votou no 
sentido de ser concedida a dispensa.) 

Voto proferido pelo ministro Eduardo Espinola, no jul
gamento do processo n. 753 e que fica fazendo 
parte integrante do accordão supra. 

São princípios fundamentaes da Constituição da 
Republica: 

"Art. 65. Os juizes, ainda que em disponibili
dade, não podem exercer qualquer outra funeção pu
blica, salvo o magistério e os casos previstos na Cons
tituição. A violação desse preceito importa a perda 
do cargo judiciário e de todas as vantagens correspon
dentes ." 

"Art. 172 . E' vedada a accumulação de cargos 
públicos remunerados da União, dos Estados e dos 
Municípios. 

§ 1 . ° Exceptuam-se os cargos do magistério e 
technico-scientificos, que poderão ser exercidos 
cumulativamente, ainda que por funecionario admi-
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nistrativo, desde que haja compatibilidade dos horá
rios de serviço." 

Com o primeiro, teve o legislador constituinte o 
propósito de afastar de qualquer outra funeção p u 
blica, remunerada, ou não, o juiz, ainda que em dis
ponibilidade. Exceptuou o magistério e algum outro 
caso previsto na Constituição. 

Com o segundo, lavrou a prohibicão terminante 
da accumulação de cargos públicos remunerados. 
Exceptuou ainda o magistério e os cargos technico-
scientificos. 

Não se encontra, quer no a r t . 65, quer no artigo 
172, § I o , uma indicação directa, em termos explí
citos, dos cargos e funeções da Justiça Eleitoral, como 
casos exceptuados da prohibicão. 

Mas, o caso do juiz é previsto na Constituição, em 
dispositivos outros. 

E' precisamente o facto de ser juiz, federal ou 
estadual, que determina, em regra, a investidura da 
funeção ou do cargo eleitoral, com a remuneração 
respectiva. 

Por outro lado, que o a r t . 172 não attinge os 
cargos eleitoraes, resulta de dispositivos outros da 
Constituição. 

Effectivamente, dispõe o ar t . 82, § 6 o : 
"Durante o tempo em que servirem os órgãos da 

Justiça Eleitoral gozarão das garantias das lettras 6 e 
c do a r t . 64 (inamovibilidade e irreduetibilidade de 
vencimentos), e, nessa qualidade, não terão outras 
incompatibilidades senão as que forem declaradas nas 
leis orgânicas da mesma jus t iça . " 

Ora, o Código Eleitoral, que é a lei orgânica dessa 
Justiça, admitte que sejam membros, quer do Tr i 
bunal Superior, quer dos Tribunaes Regionaes, fun
ecionarios públicos, que se não possam demittir ad 
nutum (art . 9 o § 3 o , n . 2, e a r t . 25 ) . 

Se esses funecionarios pedem ser juizes dos t r i 
bunaes eleitoraes, não ha como lhes recusar a r e s 
pectiva remuneração. 

Segundo a Constituição, portanto, os cargos elei
toraes estão excluídos da prohibicão do a r t . 172; p o 
dem elles ser exercidos (e quanto aos juizes, devem 
ser exercidos) por quem já exerce outra funeção pu 
blica . 

Em summa: os juizes, federaes ou estaduaes, 
accumulam as funeções da Justiça Eleitoral; os fun
ecionarios públicos, que não sejam demissiveis ad 
nutum, podem accumular as funeções de seu cargo e 
'as de membro de um tribunal eleitoral. 

São accumulações remuneradas (aliás a remu
neração do cargo eleitoral é exigua como o declara ex
pressamente o dec. n . 21.411 de 17-5-932) autor i 
zadas pela Constituição. 

Se assim é quanto ao juiz e quanto ao funecio
nario em actividade, não ha razão para concluir di 
versamente, no que diz respeito ao juiz e ao funecio
nario em inactividade. 

Argumenta-se que o ar t . 172, § 4 o prescreve que 
"a acceitação de cargo remunerado importa a sus
pensão dos proventos da inactividade." 

Mas, é o mesmo ar t . 172, que veda a accumula
ção de cargos públicos remunerados. 

Ora, se o a r t . 172 nâo offerece obstáculo a que os 
funecionarios activos exerçam funeções eleitoraes 
remuneradas, claro está que o mesmo artigo, em seu 
§ 4 o, contendo prohibicão idêntica, não impede que 
taes funeções sejam desempenhadas por funecionarios 
inactivos. 

Em ambos os casos, o fim da Constituição foi 
evitar o acumulo de remunerações; se para um faz 
excepção o cargo eleitoral, ha de fazel-o também para 
o outro; não ha razão que justifique disposição di
vergente. 

O que da Constituição se deprehente é que o exer
cício de cargo ou funeção eleitoral não constitue 
accumulação prohibida. Se o não é para os funecio
narios em actividade, igualmente o não é para os em 
inactividade. 

Não é apenas uma questão de lógica; e sim de 
interpretação, de intelligencia idêntica, para disposi
tivos da mesma natureza, baseados no mesmo presup-
posto e inspirados nos mesmos princípios. Entendo 
que o juiz aposentado, e que o funecionario aposentado 
podem ser membros dos tribunaes eleitoraes, sem que 
fiquem suspensos os proventos da inactividade. 

Antes da Constituição de 16 de julho, já a ques
tão fora submettida a este Tribunal, tendo em vista 
o a r t . 73 da antiga Constituição e as leis ordinárias 
concernentes á, prohibicão das accumulações remu
neradas, 

No processo n . 68, declarou o Tribunal Superior 
que — "o facto de ser remunerada uma funeção elei
toral não a incompatibiliza com outra funeção também 
remunerada" (Boi. n . 28 de 3-XII-932). 

No accordão de 10 de abril deste anno (processo 

n . 619), fez este Tribunal Superior as seguintes con

siderações: 
"Considerando que. pelo Código Eleitoral, as 

funeções eleitoraes são, em regra, attribuidas a fun
ecionarios já investidos em cargos remunerados; o 
que não impede que sejam ellas, por sua vez, remu
neradas (ar t . 9 o § 2°, lettras a e b, combinado com o 
ar t . 21" § 2 o , n . I, lettras a e b; n . II, lettras a e b ; 
e n . III, lettras a e b, combinado com o a r t . 22; ar
tigo 30, i n c , e § 2°, comb. com os os ar t s . 32, 33 e 35). 

Considerando que, mesmo quanto aos juizes, não 
magistrados, dos Tr ib . Superior e Regionaes, dispõe 
o Cod. que podem sel-o funecionarios não demissiveis 
ad nutum (ar t . 9" § 3 o , inc. 2 o e a r t . 25, por arg. a 
contrario sensu); remunerados, entretanto, pelo ser
viço eleitoral "sem prejuízo dos vencimentos inte-
graes, quando exerçam outra funeção publica remu
nerada (cits. a r t . 11, lettra a e a r t . 22, lettra a)." — 
(Boi. Eleit . , n . 35, de 25-4-934). 

A situação é a mesma, em face da nova Consti
tuição, e abrange tanto os funecionarios activos, como 
os inactivos. 

O que allega o Dr . Arthur Lourenço de Araújo 
Primo, juiz effectivo do Tribunal Regional do Espi
rito Santo, é que se encontra na contingência de cão 
poder continuar a oecupar o cargo, em face do dispo-
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sitrvo constitucional do a r t . 172 §4° — "a acceitação 
de cargo remunerado importa a suspensão dos pro
ventos da inactividade". 

Não diz o requerente que j á tenha servido por 
dois :annos, caso em que poderia ser dispensado (Const. 
a r t . 82 § 5°) . 

Pelo motivo por elle invocado, não lhe deve ser 
concedida a dispensa ou exoneração que solicita. 

Indefiro o pedido. 

Processo n. 756 
Pedido de d i spensa 

do 
serv iço e le i tora l 

Natureza do processo — Espirito Santo — Requerimento do 
Dr. Christiano Vieira de Andrade, pedindo dispensa do 
cargo de juiz effectivo do Tribunal Regional de Justiça 
Eleitoral do Estado do Espirito Santo. 

Juiz relator — O Sr. ministro Eduardo Espinola. 

O dispositivo do art. 172 § 4° da 
Constituição da Republica deve enten
der-se rio sentido de estar excluída da 
prohibicão a acceitação de cargo elei
toral, hypothèse em que se não veri
fica a accumulação prohibida de car
gos públicos remunerados. 

1° ACCORDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos. 
Considerando que o desembargador Christiano 

Vieira de Andrade, membro effectivo do Tribunal Re
gional Eleitoral do Espirito Santo, ao pedir exonera
ção desse cargo, embora allegue mais de dois annos 
de exercício effectivo, invoca o a r t . 172 § 4 o da Cons
tituição que, ao seu vér, torna incompatível sua s i 
tuação de desembargador aposentado com a de juiz do 
Tribunal Eleitoral, 

Considerando que, segundo decidiu este Tribunal, 
na cons. n . 753, julgada hoje, a prohibicão constante 
do ar t . 172 § 4 o da Constituição não abrange os car
gos da Justiça Eleitoral, 

Accordam os juizes do Tribunal Superior de Jus 
tiça Eleitoral, por unanimidade de votos, em conver
ter o julgamento em diligencia para dar conhecimento 
da referida decisão ao desembargador Christiano Viei
ra de Andrade, o qual deverá declarar se, a despeito 
da compatibilidade, persiste em seu pedido de dis
pensa, por haver servido effeetivamente no Tribunal 
Regional por mais de dois annos. 

Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, em 21 
de agosto de 1934. — Hermenegildo de Barros, P r e 
sidente. — Eduardo Espinola, Relator. 

Concede-se exoneração, nos ter
mos do art. 82 § 5 o da Constituição, 
ao membro do Tribunal Eleitoral, que 
tenha servido effeetivamente por dois 
annos. 

S» ACCORDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos. 
Considerando que o desembargador Christiano 

Vieira de Andrade, sciente dos termos do accordão 
proferido na sessão de 21 do corrente sobre seu p e 
dido de exoneração, insiste nelle pelos motivos alle-
gados no telegramma junto aos autos. 

Considerando que o juiz do Tribunal Eleitoral só 
é obrigado a servir por dois annos (ar t . 82 § 5° da 
Const . ) ; 

Considerando que o referido juiz serviu no Tr i 
bunal Regional do Espirito Santo durante dois annos, 
na qualidade de membro effectivo, e que allega, alem 
disso, ser maior de setenta annos e achar-se doente. 

Accordam os juizes do Tribunal Superior de Jus
tiça Eleitoral, em conceder a exoneração pedida. 

Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, em 28 
de agosto de 1934. — Hermenegildo de Barros, P re 
sidente. •— Eduardo Espinola, Relator. 

TRIBUNAL REGIONAL DE JUSTIÇA ELEI-
TORAL DO DISTRICTO FEDERAL 

EDITAES E AVISOS 

E X P E D I Ç Ã O D E T Í T U L O S 
(Decre tos n s . 22.168, de 5 de dezembro de 1932 e 24.129, de 16 

de abri l de 1931) 

Primeira Circumscripção 

PRIMEIRA ZONA ELEITORAL (antiga). 

(Districtos municipaes de Candelária, São José, Santa Rita, 
Sacramento, São Domingos e Ilhas) 

Juiz — Dr. Francisco de Paula Rocha Lagoa Filho 

De ordem do D r . juiz eleitoral da I a Zona, da 1* Cir
cumscripção do Districto Federal, faço publico, para conheci
mento dos interessados, que, por despacho de 27 do corrente 
mez, foram mandados expedir pelo MM. juiz os títulos de 
eleitores dos seguintes cidadãos: 

Numero do titulo — Nome — Numero da inscripção 

23.557. Carmella Dias (23.980), filha de Salvador Guada-
nho e de D . Carmozina Danillo, nascida a 14 de 
setembro de 1907, no Districto Federal, residente 
a rua Gonzaga Bastos, n . 104, commercio, casada, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Candelária. 

23.558. José Hyppolito de Oliveira (23.983), filho de Ma
noel Honni e de Maria Rosa da Conceição, nascido 
a 19 de abril de 1888, no Estado de Alagoas, res i 
dente a rua Acre, n . 62, official de marinha, ca
sado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de São José. 

23.559. Isidro Franco (23.984), filho de João Francisco 
Franco e de Maria Conceição Franco, nascido a 4 
de novembro de 1884, no Districto Federal, resi
dente á rua Lavradio, n . 155, industrial, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Sacramento. 

23.560. Alfredo Fernandes Pereira Júnior (23.986), filho 
de Alfredo Fernandes Pereira e de D. Adelina 
Mendes Pereira, nascido a 1 de setembro de 1892, 
no Districto Federal, residente á rua São F ran 
cisco Xavier, n . 487, casa 2, bancário, casado, eom 
domicilio eleitoral no districto municipal de Can
delária. 

23 .561. Heleno Babo (23.988), filho de Didimo Babo e de 
* Arminda Babo, nascido a 27 de fevereiro de 1910, 

no Districto Federal, residente á rua .Santo Chris-
to, n . 228, casa 7, commercio, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Candelá
r i a . 

23.562. Jovelino Luiz da Silva (23.989), filho de José Bor
ges Leal e de D . Camilla Theodora de Jesus, nas
cido a 13 de dezembro de 1882, em Juiz de Fora, 
Estado de Minas Geraes, residente á rua Figueira 
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de Mello, n . 140, casa 2, operário, viuvo, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Can
delária. (Qualificação requerida.) 

23.563. Maria Gonçalves (24.325), filha de Manoel Gonçal
ves e de D. Helena Gonçalves, nascida a 5 de junho 23.575. 
de 1903, em Pirassinunga, Estado de São Paulo,i 
residente á rua Haddock Lobo, n . 327, funeciona
ria publica, viuva, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Ilha do Governador. (Quali
ficação ex-officio.) 

23.564. Nelson Ferreira Santos (24.331), filho de Manoel 
Ferreira dos Santos e de Olivia Almeida Santos, 23.576. 
nascido a 7 de maio de 1911, no Districto Federal, 
residente á rua Senhor de Mattosinhos, n . 14, 
commercio, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de São José. (Qualificação re 
querida.) 

23.565. Álvaro Pinto de Almeida (24.342), filho de Panta-
leão de Almeida e de Anna Oliveira Pinto, nascido 
a 8 de maio de 1906, no Districto Federal, resi- 23.577. 
dente á rua Belmira, n . 61, casa I, commercio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni-
pal de São José. (Qualificação requerida.) 

23.566. Waidemiro Meughini (24.360), filho de Antônio 
Meughini e de Maria Severina dos Santos, nascido 
a 27 de abril de 1912, no Districto Federal, resi- 23.578. 
dente á rua da Passagem, n . 83, casa 3, commer
cio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Candelária. (Qualificação reque
rida .) 

23.567. Antônio Monteiro Guimarães (24.445), filho de José 
Monteiro Guimarães e de Edwiges da Rosa Gui- 23.579. 
marães, nascido a 30 de julho de 1893, no Districto 
Federal, residente á rua Marquez de Sapucahy, 
n . 164, eommercio, solteiro, com domicilio elei
toral, no districto municipal de São José. (Quali
ficação requerida.) 

23.568. José d'Avilla Bastos (24.456), filho de Antônio Joa- 23.580. 
quim Bastos e de Maria da Silva Bastos, nascido 
a 27 de julho de 1901, em São João Merity, Estado 
do Rio de Janeiro, residente á rua Itaquaty, n. 105, 
commercio, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de São José. (Qualificação re 
querida.) 23 .581. 

23.559. Octacilio de Siqueira (24.510), filho de José Cardoso 
de Siqueira e de Maria Mascarenhas de Siqueira, 
nascido a 27 de outubro de 1901, no Districto F e 
deral, residente á rua Amalia, n . 36, eommercio, 
casado, com domicilio eleitoral no districto mu
nieipal de São José. (Qualificação requerida.) 

23.570. Francisco Muniz de Andrade (24.584), filho de 
Francisco Muniz de Andrade e de D. Idalina Theo
philo de Antunes, nascido a 7 de fevereiro de 1902, 
em Maricá, Estado do Rio de Janeiro, residente á 
rua D. Manoel, n . 32, lavrador, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de São 
José. (Qualificação requerida.) 

23.571. Pedro Josó da Silva (24.167), filho de Manoel José 
da Silva e de Thereza Luiza da Silva, nascido a 9 
de julho de 1894, em Sapucahy, Estado do Rio de 
Janeiro, residente á rua Pedro Américo, n . 73, 
cozinheiro, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de S. José. (Qualificação reque
r ida . ) 

23.572. Alberto José Trouche (24.520), filho de Balthazar 
Trouche e de Thereza Resick, nascido a 30 de 
abril de 1902, em Florianópolis, Estado de Santa 
Catharina, residente á rua Andrade Pertence, nu
mero 25, bancário, solteiro, com domicilio eleito
ral no districto municipal de São José. (Qualifi
cação requerida.) 

23.573. Aguinaldo Baulitroau Fragoso (24.596), filho de 
Luiz Villares Fragoso e de Maria Luiza Maulitreau 
Fragoso, nascido a 3 de março de 1907, em Recife, 
Estado de Pernambuco, residente á rua Ferrei ra 
Vianna, n . 75, cônsul, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de São José. (Quali
ficação requerida.) 

•23.574. José Barbosa Rodrigues (24.006), filho de Gastão 23.586. 
Barbosa Rodrigues e de Genelina Barbosa Rodri
gues, nascido a 1 de outubro de 1908, no Districto 

23.582. 

23.583. 

23.584. 

23.585. 

Federal, residente á rua Domingos Lopes, n . 195, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de São José. (Qualificação re 
querida.) 

Arthur Cerqueira Pinheiro (24.008), filho de Joa
quim Ferreira Pinheiro e de Carolina Cerqueira 
Pinheiro, nascido a 1 de abrii de 1876, no Dis
tricto FedeTal, residente á rua Copacabana, nu
mero 1.056, commercio, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de São José. (Qua
lificação requerida.) 

Mario de Pimentel Brandão (24.022), filho de An
tônio Carneiro de Paula Brandão e de D. Maria 
Luiza Pimentel Brandão, nascido a 9 de outubro 
de 1889, no Districto Federal, residente á rua 
Barão de São Francisco, n . 30, ministro plenipo-
tenciario, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Santa Ria. (Qualificação re 
querida.) 

Maurício Madeira (24.023), filho de Rosaria Ma
deira, nascido a 23 de abril de 1904, no Districto 
Federal, residente á Ladeira do Castro, n . 167, 
operário, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de São José (Qualificação reque
r ida . ) 

Edgard José Adriano (24.070), filho de Antônio 
* José Adriano e de Ernestina Rosa Adriano, nascido 

a 25 de agosto de 1911, no Districto Federal, resi
dente á rua Escobar, n . 89, operário, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de São 
José. (Qualificação requerida.) 

Gabriel Pacheco (24.279), filho de José Tavares 
Ledo e de Maria das Mercês Pacheco, nascido a 
11 de junho de 1894, no Districto Federal, resi
dente á rua São José, n . 74, operário, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de São 
José. (Qualificação requerida.) 

Francisco Soares d'01iveira (24.270), filho de João 
Joaquim Soares e de Maria Conceição Soares, nas
cido a 12 de maio de 1887, no Districto Federal, 
residente á rua Curuzu, n . 16, casa 5, commercio 
casado, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de São José. (Qualificação requerida.) 

Margarida Mueller Meichtry (24.266), filha de Ja~ 
cques Mueller e de Julia Mueller Merim, nascida 
a 4 de setembro de 1896, rio Districto Federal, r e 
sidente á Avenida Rio Branco, n. 60, funecionaria 
radiotelegraphista, casada, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de S. José. (Qualificação re
querida.) 

Alberto Figueiredo de Lima (24.264), filho de 
Eduardo Gonçalves de Lima e de Eulina Figuei
redo de Lima, nascido a 8 de fevereiro de 1899, no 
Estado do Rio de Janeiro, residente á rua Frei 
Caneca, n . 547, operário, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de São José. 
(Qualificação requerida.) 

Raymundo Jeronymo da Costa (24.200), filho de 
Marceiino Isidro da Costa e de Francisca Rodri
gues da Costa, nascido a 30 de setembro de 1899, 
no Estado do Pará, residente á rua do Propósito, 
n . 42, commercio, solteiro, com domicilio eleito
ral no districto municipal de São José. (Qualifi
cação requerida.) 

José Ribamar Reis (24.178), filho de Anacleto José 
dos Reis e de Maria da Penha Reis, nascido a 1 
de junho de 1912, em Manaos, Estado do Amazonas, 
residente á rua D. Clara, n . 275, commercio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de São Josó. (Qualificação ex-officio.) 

Rubens Estevão dos Santos (24.166), filho de Eduar
do Estevão dos Santos e de Leandro Estevão dos 
Santos, nascido a 7 de novembro de 1912, em 
Muriahé, Estado de Minas Geraes, residente á rua 
Vieira Fazenda, n . 61, electricista, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de São 
José. (Qualificação requerida.) 

Possidonio de Miranda (24.160), filho de Ignacio 
Christovão de Miranda e de Elisa Fernandes de 
Miranda, nascido a 17 de maio do 1899, no Bis-
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tricto Federal, residente á rua Angelina, n . 108, 
empregado publico, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Santa Rita. (Qua
lificação ex-officio.) 

23.587. José Simões Estrella (24.147), filho de Joaquim 
Simões Estrella e de D . Edwiges Fernandes Es
trella, nascido a 23 de março de 1901, no Distr i
cto Federal, residente á rua dos Coqueiros, n . 82, 
negociante, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de São José. (Qualificação r e 
querida .) 

23.588. Antônio Fonseca Carrico (24.117), filho de Antônio 
Alves Carrico e de Thereza do Carmo Fonseca, 
nascido a 17 de julho de 1895, no Estado de São 
Paulo, residente á rua São Martinho, n . 34, casa 
15, motorista, solteiro, com domicilio eleitorai no 
districto municipal de São José. (Qualificação r e 
querida.) 

23.589. Orlando Loureiro de Moura Leite (24^098), filho de 
João Gomes de Moura Leite e de Elvira Loureiro 
Gomes, nascido a 30 de maio de 1905, no Estado 
de Alagoas, residente á rua Thereza Guimarães, 
n . 41, commercio, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de São José. (Qualificação 
requerida.) 

23.590. Waldemar Gonçalves (24.087), filho de Manoel 
Gonçalves Ferrumpau e de Maria da Conceição 
Baptista, nascido a 29 de abril de 1909, no Dis
tricto Federal, residente á rua das Laranjeiras, 
n . 41, operário, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de São José. (Qualificação 
requerida.) 

23.591. Moacyr Barbosa (24.049), filho de Eduardo Affonso 
Macedo Barbosa e de D. Iracema Silva Barbosa, 
nascido a 29 de junho de 1912, no Districto Fe 
deral, residente á rua Uruguay, n . 524, commer
cio, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de São José. (Qualificação requerida.) 

23.592. Oswaldo Gonçalves Servos (24.538), filho de Joa
quim Gonçalves Servos e de D. Deolinda de Car
valho Servos, nascido a 7 de novembro de 1914, no 
Districto Federal, residente á Avenida Passos, 
n . 93, commercio, solteiro, com domicilio eleito
ral no districto municipal de São José. (Qualifi
cação requerida.) 

23.593. Pio Martins de Almeida (24.002), filho de Gregorio 
Martins de Almeida e de Carolina Clara, nascido 
a 20 de agosto de 1890, no Estado de Minas Ge
raes, residente á rua Projectada Um, n . 35, ope
rário, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de São José. (Qualificação requerida.) 

23.594. Argemiro Rosentino dos Santos (24.463), filho Je 
Manoel Rosentino dos Santos e de Maria Magda-
lena dos Santos, nascido a 1 de julho de 1909, no 
Districto Federal, residente á rua Francisco Vi
dal, n . 116, operário, casado, com domicilio elei
torai no districto municipal de São José. (Qua
lificação requerida.) 

23.595. Waldemar do Rego Raposo (24.470), filho de Josó 
do Rego Raposo e de Emilia Ferreira Campos Ra
poso, nascido a 11 de abril de 1897, no Districto 
Federal, residente á rua Peixoto de Carvalho, nu 
mero 32, Ilha do Governador, contador, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Ilha do Governador. (Qualificação requerida.) 

23.596. Oswaldo Justo (24.490), filho de Emidio Francisco 
Justo e de Albadas Santos Justo, nascido a 17 de 
junho de 1911, no Districto Federal, residente á 
Ladeira do Castro, n . 181, operário, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal do São 
José. (Qualificação requer ida. ) 

23.597. Joaquim Antônio dos Santos Júnior (24.493), filho 
de Joaquim Antônio dos Santos e de Maria Do-
mingues do Couto, nascido a 5 de outubro de 1878, 
em Portugal, naturalizado brasileiro, residente á 
rua General Gurjão, n . 82, Ponta do Caju', empre
gado municipal, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de São José. (Qualificação r e 
querida.) 

$ 3 . 5 9 8 . Guiomar Ramos de Souza (24.499), filha de Seve
rino Barros Montes e de Maria Luiza Montes, nas
cido a 14 de outubro de 1911, em Recife, Estado 

de Pernambuco, residente á rua Antônio Bada-
jós, n . 14, domestica, casada, com domicilio elei
toral no districto municipal de São José. (Qualii-
cação requerida.) 

23.599. Alberto Joaquim Pereira de Andrade (24.420), filho 
de Manoel Joaquim Pereira de Andrade e de Maria 
Augusta de Andrade, nascido a 11 de outubro de 
1892, no Districto Federal, residente á rua das 
Zarangueiras, n . 212, commercio, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de São 
José. (Qualificação requerida.) 

23.600. Edson Francisco do Prado (24.427), filho de Ma-
mede Francisco do Prado e de Mariana de Souza 
Prado, nascido a 10 de maio de 1913, em Campos, 
Estado do Rio de Janeiro, residente á rua do La
vradio, n . 28, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de São José. (Qua
lificação requerida.) 

23.601. Pio Fernandes Freire (24.523), filho de Vicente 
Fernandes Freire e de Maria Freire, nascido a 11 
de julho de 1886, no Estado do Ceará, residente á 
rua Dez, sem numero, Ilha do Governador, operá
rio, casado, com domicilio eleitoral no districlo 
municipal de Ilha do Governador. (Qualificação 
ex-officio, B . E . 41.) 

23.602. Anchyses de Oliveira 24.519), filho de Car
los Január io de Oliveira Sampaio e de D. Cti-
zina Moraes Sampaio, nascido a 17 de maio de 
1899, DO Districto Federal, residente á rua Gu-
rúpa, n. 87, commercio, solteiro, com domiciíio 
eleitoral no districto municipal de São José, 
(Qualificação requerida.) 

23.603. José Alves da Cunha Bastos (24.585), filho de Au
gusto A. C. Bastos e de Judith L . de Freitas, 
nascido a 3 de julho de 1897, no Districto Federal, 
operário, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Ilha do Governador. (Qualifi
cação ex-officio, n . 67.) 

23.604. Orphelino Nogueira de Pinho (24.540), filho de Jo
sé Maria Nogueira de Pinho e de Marqueza Fer
nando de Pinho, nascido a 26 de janeiro de 1908, 
no Districto Federal, residente á rua Saccadura 
Cabral, n . 271, commercio, solteiro, com domcilio 
eleitoral no districto municipal de São José. (Qua
lificação requerida.) „ 

23.605. Fabiano do Nascimento (24.602), filho de Francisco 
Bernardes da Silva e de Custodia Maria do Nas
cimento, nascido a 22 de agosto de 1893, no Dis
tricto Federal, residente á Praia do Zumby, n . 25, 
empregado municipal, viuvo, com domicilio elei
toral no districto municipal de Ilha do Governa
dor. (Qualificação ex-officio.) 

23.600. Odilon d1 Aguiar Caminha (24.601), filho de Aurélio 
dAguiar Caminha e de Amélia Medina, nascido a 
11 de fevereiro de 1906, no Districto Federal, resi
dente á rua Peixoto Carvalho, 28, commercio, ca
sado, com domicilio eleitoral no districto munici
pal da Ilha do Governador. (Qualificação reque
rida .) 

23.007. Álvaro Lirio de Siqueira Júnior (24.004), filho de 
Álvaro Lirio de Siqueira e de Jovenilla Lopes de 
Siqueira, nascido a 3 de dezembro de 1904, no Dis
lricto Federal, funecionario municipal, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal da Ilha 
do Governador. (Qualificação ex-officio, B . E. 
73.) 

23.608. Christiano Reis de Araújo Bastos (24.591), filho de 
Honorio de Araújo Bastos e de Alfredina Reis <li 
Araújo Bastos, nascido a 21 de abril de 1909, na 
Districto Federal, residente á rua Torres Homem, 
98, commercio, casado, com domicilio eleitoral n.i 
districto municipal de Candelária. (Qualificação 
requerida.) 

23.609. Carmelita Julia Machado (24.588), filha de Fran
cisco Ignacio Machado e de Rosa Julia Machado, 
nascida ã 14 de janeiro de 1899, no Districto Fe
deral, residente á rua Paulo de Araújo, 120, do
mestica, casada, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de São Domingos. (Qualificação 
requerida.) 

23.610. Aldemar Ar.aujo Silva (24.583), filho de Martinho 
Antônio Pereira da Silva e de Florisbeüa Araújo 
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Siiva, nascido a 15 de março de 1907, no Districto 
Federal, residente á rua Guruzú, 105, empregado 
publico, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de São José. (Qualificação r e 
querida.) 

23.611. Godofredo José Mendonça (24.576), filho de José 
Mendonça e de Fausta Maria Antonia, nascido a 
15 de novembro de 1893, no Estado do Rio de Ja
neiro, residente á rua São José, 10, empregado pu
blico, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Sacramento. (Qualificação reque
r ida . ) 

23.612. Antenor Teixeira da Silva (24.575), filho de Manoel 
Duarte Teixeira da Silva e de Amélia Ignez Mar
ques, nascido a 23 de fevereiro de 1895, no Dis
tricto Federal, residente á travessa Pinto, 44, ope
rário, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Candelária. (Qualificação reque
r ida . ) 

23.613. Romeu de Almeida (24.569), filho de Francisco Isi
doro de Almeida e de Maria Barbosa de Almeida, 
nascido a 3 de abril da 1911, no Estado de São 
Paulo, commercio, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Candelária. (Qualifica
ção requerida.) 

23.614. Antônio Francisco Alexandrino Filho (24.567), f i
lho de Antônio Francisco Alexandrino e de Del-
mina Rosa Alexandrino, nascido a 5 de setembro 
de 1909, em Petropolis, Estado do Rio de Janeiro, 
residente á travessa Dr . Araújo, 61, commercio, 
casado, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de São Domingos. (Qualificação reque
r ida . ) 

23.615. Ivo Graça Campos (24.565), filho de Antônio Tei
xeira Rocha Campos e de Estephania Graça Cam
pos, nascido a 19 de fevereiro de 1889, no Districto 
Federal, residente á rua Guaxupé, 37, commercian
te, casado, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de Candelária. (Qualificação reque
r ida . ) 

23.616. Hilário da Silva Gomes (24.564), filho de Antônio 
da Silva Gomes e de Maria Ribeiro da Silva, nas
cido a 3 de dezembro de 1906, no Districto F e 
deral, residente á rua Álvaro Ramos, 65, operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u 
nicipal de Candelária. (Qualificação requerida.) 

23.617. Zozimo Manoel da Fraga (24.560), filho de João Ma
noel Domingos e de Felismina Maria da Fraga, 
nascido a 3 de abril de 1881, no Estado do Rio de 
Janeiro, funecionario publico, casado, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Sacra
mento. (Qualificação requerida.) 

23.618 Antônio Ribeiro Alves (24.556), filho de Antônio Au
gusto Ribeiro e de Angelina Augusto Ribeiro, nas
cido a 2 de abril de 1896, no Districto Federal, 
residente á praça dos Governadores, 4, commer
ciante, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Candelária. (Qualificação reque
r ida . ) 

23.619. Cyrillo dos Santos (24.555), filho de José Pereira 
dos Santos e de Sabina Cecilia dos Santos, nasci
do a 20 de janeiro de 1896, no Districto Federal, 
residente, á rua da Constituição, 46, funecionario 
publico, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Sacramento. (Qualificação 
requerida.) 

Rio de Janeiro, 27 de agosto de 1934. — Pelo escrivão, 
/. M. de Freitas. 

PRIMEIRA ZONA ELEITORAL (antiga) 

(Districtos municipaes de Candelária, São José, Santa Rita, 
Sacramento, São Domingos e Ilhas) 

Juiz — Dr. "Francisco de Paula Rocha Lagoa Filho 

De ordem do Dr. juiz eleitoral da I a Zona, da 1* Cir
cumscripção do Districto Federal, faço publico, para conheci
mento dos interessados, que, por despacho de 30 do corrente 

mez, foram mandados expedir pelo MM. juiz os titulos de 
eleitores dos seguintes cidadãos: 

Numero do titulo — Nome — Numero da inscripção 

23.620. Carlos Sagio Luz (24.158), filho de Miguel Au
gusto Luz e de Ignez Daggie, nascido a 30 de ju 
nho de 1902, no Districto Federal, residente á rua 
Barão Pirassinunga, n . 7, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
São José. (Qualificação requerida.) 

23 .621. Joaquim Vicente Torres Homem (24.027), filho de 
José Vicente Torres Homem e de Amélia de Ri
beiro Far ia Torres Homem, nascido a 17 de agosto 
de 1893, no Districto Federal, casado, commercio, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
São José. (Qualificação requerida.) 

23.622. Joaquim Xavier da Câmara (24.025), filho de Joa
quim Xavier de Oliveira Câmara e de Anna de 
Barros Câmara, nascido a 7 de abril de 1902, em 
São José, Estado de Santa Catharina, residente á 
rua Redemtor, n . 225, commercio, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de São 

José. (Qualfiicação requerida.) 
23.623. Joaquim Martins de Medeiros (23.974), filho de 

Joaquim Martins de Medeiros e de Maria Thoma-
zia Dias, nascido a 7 de agosto de 1909, no Dis
tricto Federal, residente á rua Nova Sayão, n . 23, 
ferroviário, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de São Josó. (Qualificação 
requerida.) 

23.624. Benilda Palermo (23.535), filha de Antônio Palermo 
e de Helena Palermo, nascida a 14 de outubro de 
1912, em Petropolis, Estado do Rio de Janeiro, 
residente á rua André Cavalcante, n . 104, domes
tica, solteira, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de São José. (Qualificação requerida.) 

23.625. Ulisses Saraiva (22.247), filho de Joaquim Saraiva 
e de Thereza Sabina da Silva Saraiva, nascido a 28 
de maio de 1901, em Santo Antônio da Grama, 
Estado de Minas Geraes, residente á rua Visconde 
de Itauna, n . 37, casa 2, commercio, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de São 
Josó. (Qualificação requerida.) 

23.626 João Nery (17.292), filho de Alberto Nery e de Ma
ria Haydea Magalhães Nery, nascido a 15 de de
zembro de 1911, em Montes, Estado do Rio de Ja
neiro, residente á rua do Cattete, n . 84, 2 o andar, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de São José . (Qualificação re 
querida. ) 

23.627. Waldemar de Almeida e Silva (20.045), filho de Ce
zar Augusto de Almeida e Silva e de Amélia Kur-
tkaski da Silva, nascido a 1 de agosto de 1907, no 
Districto Federal, residente á rua São José, n . 26, 
motorista, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de São José. (Qualificação reque
r ida . ) 

23.628. Isaias Bilbao (9.979), filho de Paulo Bilbao e do 
Emilia Uriarte Bilbao, nascido a 5 de julho de 
1905, em Guaratingueta, Estado de São Paulo, 
residente á rua da Relação, n . 13, commercio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Santa Rita. (Qualificação requerida.) 

23.629. Gabriel Pereira Júnior (8.263), filho de Gabriel 
Pereira e de Marcelina Maria de Jesus, nascido a 
22 de agosto de 1892, em Juiz de Fora, Estado de 
Minas Geraes, residente á rua Bom Pastor, n. 462, 
commercio, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Santa Rita. (Qualificação re
querida.) 

23.630. Antônio Luiz do Rosário (19.252), filho de João 
Luiz do Rosário e de Julia Maria do Amaral, nas
cido a 14 de maio de 1898, em Paraty, Estado do 
Rio de Janeiro, residente á rua Rego Barros, n. 73, 
commercio, casado, com domicilio eleitoral no 
districlo municipal de Santa Rita. (Qualificação 
requerida.) 

23 .631 . Honorio Felippe Lopes (23.492), filho de Ovidio 
Anselmo Lopes e de Joanna Jesus da Luz, nascid-e 
a 11 de janeiro de 1900, em Juiz de Fora, Estada 
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de Minas Geraes, residente á rua Américo Brasi-
Iiaense, n . 82, motorista, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Santa Rita. 
(Qualificação requerida.) 

23.632. Guilherme Lopes Pereira (23.443), filho de Acca-
cio Pereira e de Esther de Oliveira Lopes, nascido 
a 5 de março de 1901, no Districto Federal, resi
dente á rua do Carmo, n . 482, casa 9, commercio, 
casado, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Santa Rita. (Qualificação requerida. ' i 

23.633. Waldemar Martins dos Santos (19.398), filho de 
Octaviano Martins dos Santos e de Arlinda Alfra-
dique de Azedias, nascido a 9 de janeiro de 1903, 
em Cabo Frio, Estado do Rio de Janeiro, residente 
á rua São José, n . 20, mecânico, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Santa 
Rita. (Qualificação requerida.) 

23.634. Ruy Barroso (19.476), filho de Francisco de Souza 
Barroso e de Francisca de Assis Silva Barroso, 
nascido a 25 de fevereiro de 1881, no Districto 
Federal, residente á rua General Câmara, n . 33, 
I o andar, commercio, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Candelária. (Qua
lificação requerida.) 

Rio, 30 de agosto de 1934. — O escrivão, / . M. de Freitas. 

P R I M E I R A Z O N A E L E I T O R A L 

{"Districto municipal de Candelária) 
Juiz — Dr. Decio Cesario Alvim 

De ordem do Dr. juiz eleitoral da Primeira Zona, da 
Primeira Circumscripção do Districto Federal, faço publico, 
para conhecimento dos interessados, que, por despacho de 
27 de agosto de 1934, foram mandados expedir pelo mere-
tissimo Dr. juiz, os titulos de eleitor dos seguintes cidadãos: 

549. Manoel Trajano de Araújo Góes (549), filho de Co-
riolano dos Reis Araújo Góes e de Alzira de Araú
jo Góes, nascido a 10 de março de 1905, no Dis
tricto Federal, residente á rua Alzira Brandão, 89, 
bancário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Candelária. (Qualificação r e 
querida.) 

550. Francisco Boanerges de Araújo (550), fiiho de João Boa-
nerges de Araújo e de Esmeria de Araújo, nascido 
a 16 de janeiro de iSOi, em Mernoea, Estado do 
Ceará, residente á rua Ferreira Pontes, 26, advoga
do, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Candelária. (Qualificação reque
r ida . ) 

551. Luiz Novello (551), filho de Vicente Novello e de Ma
r ia Bilotto, nascido a- 5 ds maio de 1870, na Itália, 
naturalizado; residente á rua S. Luiz Gonzaga, 450, 
alfaiate, viuvo, com domicilio eleitoral no distr i
cto municipal de Candelária. (Qualificação reque
r ida , ) 

552. Waldemar da Costa Medina (552), filbo de Oscar da 
Mottâ Medina e de Carlinha da Costa Medina, nas
cido a 19 de outubro de 1906, no Districto F e 
deral, residente á rua Glaziou, 98, commercio, ca
sado, com domicilio eleitoral no distrieto munici
pal de Candelária. (Qualificação requerida.) 

553. Isbela da Costa Filgueiras (553), filha de Leovigildo 
Filgueiras Filho e de Anna da Costa Filgueiras, 
nascida a 15 de marco de 1909, no Districto F e 
deral, residente á rua Jardim Botânico, 618, I o , 
funecionaria municipal, solteira, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Candelária. 
(Qualificação ex-officio.) 

554. Juvenal Ribeiro (554), filho de Antônio Esteves Ribeiro 
e de Lydia dos Santos Ribeiro, nascido a 31 de 
janeiro de 1897, em São João da Parahyba, Estado 
de Minas Geraes, residente á rua Campos da Paz, 
50, commercio, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Candelária. (Qualificação 
requerida.) 

555. Manoel da Silva Júnior (555), filho de Manoel da Silva 
e de Maria Joaquina dá Silva, nascido a 17 de maio 
de 1884, em Portugal, naturalizado, residente á 
rua Lúcio de Mendonça, 368, commerciante, ca

sado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Candelária. (Qualificação requerida.) 

556. Roberto Duarte Pinto (556), filho de Arthur Duarte 
Pinto e de Augusta Girardat Pinto, nascido a 26 
de novembro de 1905, no Districto Federal, resi
dente á avenida Pedro 2 o , 334, c. 6, commerciante, 
solteiro, com domioilio eleitoral no districto mu
nicipal de Candelária. (Qualificação requerida.) 

557. Benjarnin Vieira Damasceno (557), filho de Luiz Da
masceno Ferrei ra e de Herminia Vieira Ferreira, 
nascido a 27 de novembro de 1902, em Valença, 
Estado do Rio de Janeiro, residente á rua Leopol
dina Bastos, 32, comercio, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Candelária. 
(Qualificação requerida.) 

558. Djalma Serzedello (558), filho de Henrique Bento Bar
bosa Serzedello e de Isaura. Corrêa Serzedello, nas
cido a 27 de agosto de 1911, no Districto Federal, 
residente á rua Henrique Scheid, 116, comirn r-
cio, casado, com domicilio eleitorai no districto 
municipal de Gandataria. (Qualificação reque
r ida . ) 

559 Jayme Coimbra (559), filho de José Augusto Coimbra 
e de Angela Doldan Coimbra, nascido a 19 de 
julho de 1909, no Dis t r c to Federal, residente á 
rua do Livramento, 94,. commerciante, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Candelária. (Qualificação requerida.) 

560. Abilio Carlos da Costa (560), filho de Alfredo Carlos 
da Costa e de Mariana Eugenia Machado Costa, 
nascido a 14 de agosto de 1901, no Districto Fe
deral, residente á rua Barroso, 77, c. 1, commer
cio, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Candelária. (Qualificação reque
r ida . ) 

561. Rubens Domingues do Nascimento (561), filho de José 
Domingues Eugenés do Nascimento e de Agatho-
nica do Nascimento, nascido a 5 de junho de 1909, 
no Districto Federal, residente á rua da Cande
lária, 26, commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Candelária. (Qua
lificação requerida.) 

562. Augusto Ribeiro (562), filho de Augusto César Macedo 
Ribeiro e de Maria Rita Ribeiro, nascido a 14 de 
junho de 1887, no Districlo Federal, residente á 
rua S. Clemente, 45, commercio, viuvo, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Cande
lária. (Qualificação requerida.) 

563. Guilherme Sully Miller (563), filho do Dr . Abilio Ál
varo Miller e de Elisa Soares de Andrade Miller, 
nascido a 12 de maio de 1912, em Campinas, Es
tado de São Paulo, residente á rua Áurea, 118, 
funecionario publico, solteiro, com domicilio elei
toral no distrieto municipal de Candelária. (Qua
lificação requer ida. ) 

564. João Pereira de Azevedo (564), filho de Bonifácio Pe
reira de Azevedo e cia Elizia Cândida de Azevedo, 
nascido a 14 de maio de 1898, no Districto Fe
deral, residente á rua Teixeira da Costa, 28, mo
torista, solteiro, com domicilio eleitoral no dislri
cto municipal de Candalana. (Qualificação reque
r ida . ) 

565. Cesalpino Ribas (565), filho de João Antônio da Silva 
Ribas e de Amélia Teixeira Ribas, nascido a 23 
de junho de 1884, em Vassouras, Estado do Rio 
de Janeiro, residente rua Martins Penna, 23, 
commercio, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Candelária. (Qualificação re 
querida.) 

566. Luiz Alves (566), filho de Alfredo Alves e de Isabel Pi
res Alves, nascido a 27 de abril de 1913, no Dis
tricto Federal, residente á rua S . Pedro, 325, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dislri
cto municipal de Candelária. (Qualificação re
querida. ) 

567. Francisco José dos Santos (567), filho de José Thomaz 
dos Santos e de Áurea Julia da Annunciação, nas-
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cido a 14 de abril de 1902, em Cruz ÀlmasJ, Es 
tado da Bahia, resicMíile á rua Barão da Gamboa, 
40, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de Candelária. (Qualificação 
requerida.) 

568. Arthur de Araújo Costa (568), filho de Pedro de Araú
jo Costa e de Anna de Araújo Costa, nascido a 7 
de novembro de 1891, no Estado do Rio Grande 
do Norte, residente á rua D . Zulmira, 112, casa, 
18, comercio, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Candelária. (Qualificação 
requerida.) 

569. João Ferreira Guimarães Júnior (569), filho de João 
Ferreira Guimarães e de Isabel Braga Ferreira, 
nascido a 30 de janeiro de 1884, no Districto F e 
deral, residente á rua Barão de Mesquita, 502, 
funecionario publico, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Candelária. (Qua
lificação requerida.) 

570. José Barbosa Leite (570), filho de José Pereira Leite 
e de Clara Ferreira Leite, nascido a 19 de maio 
de 1893, em Descoberto, Estado de Minas Geraes, 
residenle á rua Castro Alves, 15, funecionario 
publico, viuvo, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Candelária. (Qualificação ex-officio.) 

571. Ruy Ribeiro de Castro (571), filho de Heitor Ribeiro de 
Castro e de Maria da Gloria Lima e Castro, nas
cido a 17 do junho de 1911, no Districto Federal, 
residente á rua da Passagem, 66, commercio, sol
teiro, com domicilio eleitorai no districto muni
cipal de Candelária. (Qualificação requerida.) 

572. Henrique Sampaio (572), filho de Paulino Sampaio e 
de Evelina Maria Guordiano, nascido a 20 de j u 
nho de 1912, no Districto Federal, residente á rua 
Boavista, 123, operário, solteiro, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de Candelária. 
(Qualificação requerida.) 

573. Celio de Sá Pereira (573), filho de Henrique de Sá Pe
reira e de Rosalina ria Costa Pereira, nascido a 12 
de fevereiro de 1912, no Districto Federal, resi
dente á rua da Carioca, 55, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Candelária. (Qualificação requerida.) 

574. José Jandorno (574), filho de Francisco Jandorno e de 
Maria José Jandorno, nascido a 29 de julho de 
1879, na Itália, naturalizado, residente á rua Do
na Rita, 13, c. 15, alfi'.af.e, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Candelária. 
(Qualificação requerida.) 

575. Oswaldo Benevides Dantas (575), filho de. Luiz Bene-
vides de Oliveira e de lgnacia Benevides Dantas, 
nascido a 2 de setembro de 1911, no Districto Fe 
deral, residente á rua D. Romana, 28, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Candelária. (Qualificação requerida.) 

576. Cléa Corte Real (576), filha de José Nunes Corte Real 
e de Semiramia da Silva Corte Leal, nascida a 15 
de setembro de 1914, no Districto Federa), resi
dente á travessa Cruz, 6, funeccionaria municipal, 
•solteira, com domicilio elietoral no districto mu
nicipal de Candelária. (Qualificação ex-officio.) 

^577. Adalberto Dias Martins (577), filho de José Dias Mar
tins e de Victorina Guilhermina Dias Martins, nas
cido a 10 de novembro de 1902, no Districto F e 
derai, residente á rua do Rezende, 40, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Candelária. (Qualificação requerida.) 

578. Hilda Vettiner (578), filha de Marc Vettiner e de 
Angelina Vettiner, nascida a 2 de novembro de 
1914, no Districto Federal, residente á rua Had
dock Lobo. 456, funecionaria municipal, solteira, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Candelária. (Qualificação ex-officio.) 

Í79. Oswaldo Barros (579), filho de João Botelho de Bar
ros e de Ignez Ferreira de Barros, nascido a 3 de 
maio de 1899, no Dis t ra io Federal, residente a 
rua Archias Cordeiro, 125, commercio, solleiro, 
com domicílio eleitoral no districto municipal de 
Candelária. (Qualificação requer ida. ) 

580. Luiz Barbosa (580), filho de Antonina Maria da Con
ceição, nascido a 18 de outubro de 1901, no Dis
tricto Federal, residente & rua do Rezende, 140, 
motorista, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto munieipal de Candelária. (Qualificação re
querida.) 

581. Nilce Campos (581), filha de Salatiel Francisco de Cam
pos e de Horaeina dos Santos Campos, nascida a 
20 de abril de 1912, no Districto Federal, residente 
á rua Caruaru, n . 33, funecionaria, municipal, sol
teira, com domicilio eleitoral no dislricto muni
cipal de Candelária. (Qualificação ex-officio.) 

582. João do Carmo SanfAnna (582), filho de Francisco 
José SanfAnna e de Amélia de Oliveira Santa 
Anna. nascido a 18 de julho de 1890, em Barba-
cena, Estado de Minas Geraes, residente á rua Ca-
tumby, 26, c. 2, commerciante, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Cande
lária. (Qualificação requerida.) 

583. Manoel Santos Vieira (583), filbo de José Vieira e de 
Lila Vieira, nascido a 12 de janeiro de 1904, em 
Macahé, Estado do Rio de Janeiro, residente á rua 
Clapp, 17, operário, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Candelária. (Qua-
nio Ferreira da Silva Roriz e de Restituta Maria da 
lificação requerida.) 

584. Alfredo Ferrei ra da Silva Roriz (584), filho de Anto-
Silva, nascido a 21 le fevereiro de 1874, no Dis
tricto Federal, residente á estrada Itararé, 132, 
Ramos, funecionario publico, casado, com domici
lio eleitoral no districto municipa] de Candelá
r ia . (Qualificação requerida.) 

585. Elias Soares Reis (585), filho de Francisco Soares Reis, 
nascido a 20 de julho de 1906, em Parahyba do 
Norte, residente á ladeira João Homem, 15, fune
cionario publico, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Candelária. (Qualifica
ção requerida.) 

586. José Marcílio de Oliveira Silva (586), filho de Alvim 
Marcilio da Silva e de Elvira de Oliveira, nascido 
a 18 de março de 1903, em Varginha, Estado de 
Minas Geraes, residente á rua S7ianna, 19, e. 1, 
commercio, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Candelária. (Qualificação r e 
querida .) 

587. Diva Xavier Pinto (587), filha de Creso da Cunha Pinto 
e de Dalila Xavier Pinto, nascida a 3 de dezembro 
de 1907, no Districto Federal, residente á rua 
Santa Alexandrina, 128, funecionaria municipal, 
solteira, com domicilio eleitoral no districto mu-
ncipal de Candelária ; (Qualificação ex-officio.) 

588. Adailton Fernandes Pereira (588), filho de Maneei 
da Costa Pereira e do Maria Rodrigues Pereira, 
nascido a 7 de setembro de 1906, em Nova Iguassu, 
Estado do Rio de Janeiro, residente á rua Her-
mengarda, 131, commercio, solteiro,, com domi
cilio eleitoral no districto municipal 'de Candelá
r i a . (Qualificação requerida.) 

589. Dilermando Cruz (589), filho de Miguel Cruz e de Ju
dith Teixeira Cruz. nascido a 5 de novembro de 
1913, no Districto Federal, residente á rua Conse
lheiro Saraiva, 522, commercio, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Can
delária. (Qualificação requerida.) 

590. José Soares Caneco (590), filho de Juüo Soares Caneco, 
e de Maria José Soares, nascido a 23 de feve
reiro de 1905, no Districto Federal, residente á rua 
Conselheiro Saraiva, 38, commercio, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Can
delária. (Qualificação requerida.) 

591. Lourival Francisco de Souza (591), filho de Manoel 
Francisco de Souza e de Ercilia Gonzaga de Souza, 
nascido a 11 de fevereiro de 1911, no Districto 
Federal, residente á rua da Gamboa, 127, operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nieipal de Candelária. (Qualificação requerida.) 

592. Antônio José Loureiro (592), íilhb de Cândido José 
Loureiro e de Josephina Marques Loureiro, nas
cido a 27 de junho de 1913, no Districto Federal, 
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residente á rua D . Gerardo, 27, commercio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal dc Candelária. (Qualificação requerida.) 

593. Francisco Leal (593), filho de. José Rodrigues Leal e de 
Alice Dias Leal, nascido a 2 de julho de 1908, em 
Juiz de Fora, Estado de Minas Geraes, residente 
a rua S. Braz, 9, radio-telcgraphista, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Can
delária. (Qualificação ex-officio, n . 76, de 1933.) 

594. Brasilino Gomes (594), filho de Ambrosio de Araújo 
Gomes e de Gertrudes Maria Rosa Gomes, nascido 
a 15 de fevereiro de 1895, no Estado do Rio de 
Janeiro, residente á rua dos Andrada3, 48, em
pregado publico, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Candelária. (Qualifica
ção requerida.) 

595. Pedro Ferreira de Souza (595), filho de Belchior Fer 
reira de Souza e de Brasília Ferreira de Souza, 
'nascido a 25 de novembro de 1900, em Fortaleza, 
Estado do Ceará, residente á rua Caneco, 24, guar
da-livros, casado, com domicilio eleitoral no dis-
tricto municipal de Candelária. (Qualificação 
requerida.) 

596. Arthur Gonçalves da Cunha (596), filho de Miguel Gon
çalves da Cunha e de Joanna B . de Castro e Cunha, 
nascido a 7 de fevereiro de 1864, no Districto F e 
deral, resident3 no largo do Machado, 33, enge
nheiro, casado, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Candelária. (Qualificação re 
querida.) 
Rio, 27 de agosto do 1934. — Silveira Serpa. 

QUARTA ZONA ELEITORAL 

(Districtos municipaes de Santo Antônio, Ajuda e Ilhas) 

Juiz — Dr. Fructuoso Moniz Barreto de Aragão 

De ordem do Dr . Juiz Eleitoral da 4 a Zona, da 1" Cir-
cumscripçâr. do Districto Federal, faço publico, para conhe
cimento dos interessados, que, por despacho de 13 e 14 do 
corrente mez, íoram mandados expedir pelo M.M. Juiz os 
títulos de eleitor dos seguintes cidadãos : 

1. Francisco Antônio Madeira (1), filho de Josó Augusto 
Madeira e de Maria Cândida Soares Moutinho, nas
cido a 7 dc novembro de 1889, em Portugal, resi
dente á rua Aristides Lobo, 236, negociante, casa
do, com domicilio eleitoral no districto municipal 
do Santo Antônio. (Qualificação requerida, nume-
do 6.401, 4" Zona.) 

2. Raul Holt (2), filho de Carlos Holt e de Cândida Maria 
do Espirito Santo, nascido a 13 de julho de 1886 
no Estado de São Paulo, residente á rua D. Amé
lia, 45, contador, casado, com domicilio eleitoral no 
dislricto municipal de Santo Antônio. (Qualifi
cação requerida, n . 10.297, 6° Zona.) 

.9. Pauio Augusto de Carvalho (3), filho de Oetavio Augus
to de Carvalho e de Julia de Carvalho, nascido a 5 
de abril de 1911, em Manáos, Estado do Amazonas, 
residente á rua Rezende, 97, enfermeiro, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Santo Antônio. (Qualificação requerida, n. 7.984, 
2" Zona.) 

4. Ruy Silva (4), filho de Horacio José da Silva e de Au
gusta Silva, nascido a 8 de outubro de 1912, no Es 
tado de Minas Geraes, residente á rua da Relação 
n. 35, operário, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Santo Antônio. (Qua
lificação requerida, n . 7.234, 2 a Zona.) 

5. Rosalina Breves (5), filha de Jorge Breves e de Isaura 
Oliveira Costa, nascida a 1 de outubro de 1907, no 
Districto Federal, residente á rua Botafogo, 28, 
domestica, solteira, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Santo Antônio. (Qualificação 

y requerida, n . 7.254, 7 a Zona.) 
6. Nelson Rodrigues (6), filho de José Augusto Rodrigues 

e de Maria José Lobo Rodrigues, nascido a 22 de 
novembro de 1905, no Districto Federal, residente 

á avenida Portugal, 16, funecionario municipal, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Ajuda. (Qualificação ex-officio B . E . 
20, n . 6.030, 4 a Zona.) 

7. Oetavio dos Santos (7), filho de Camiilo José dos San
tos e do Francisca Telles dos Santos, nascido a 
12 do janeiro de 1904, no Districto Federal, re
sidente á rua Bom Pastor n . 30, casa 8, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Ajuda. (Qualificação reque
rida, B . E . 61, n . 8.110, 2 a zona.) 

8. Adhemar Pereira Encarnação (8), filho de Álvaro Pe
reira da Encarnação e de Francisca Joaquina da 
Encarnação, nascido a 8 de janeiro de 1912, no 
Districto Federal, residente á rua do Cunha nu
mero 07, commercio, solteiro, com domi.úlio 
eleitoral no districto municipal de Santo Antô
nio. N. 0.794, 2 a zona.) 

9. José Martins Lopes (9), filho de José Lopes Lima e de 
Maria Agrícola Martins Lopes, nascido a 27 de 
fevereiro de 1909, em Santo Antônio de Pariua, 
Estado do Rio de Janeiro, residente á rua Gene
ral Caldwell n . 259, commercio, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Aju
da. (Qualificação requerdia, B . E . 59, n. 4.543, 
I a zona.) 

10. José Luiz dc Carvalho (10), filho de João Macedo de 
Carvalho e de Maria Luiza de Carvalho, nascido 
a 19 de março de 1889, em Cantagallo, Estado do 
Rio de Janeiro, residente á rua São José n. 79, 
eommercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Ajuda. (Qualificação re
querida, n . 1.802, I a zona.) 

11 . Salvador Pereira (11), filho de Horacio Pereira e de 
Florinda Maria de Souza, nascido a 5 de agosto 
de 1912, em Portella, Estado do Rio dc Janeiro, 
residente á rua Bomfim n. 97, operário, soltei
ro, com domicilio eleitoral no districto municipa! 
de Ajuda. (B. E . 57, n. 9.563, 7 a zona.) 

12. Osires Cláudio Machado (12), filho de Francisco Cláu
dio Machado e de Marietta da Fonseca Machado, 
nascido a 4 de outubro de 1908, no Districto Fe
deral, residente á rua Bernardo Figueiredo nu
mero 57, commercio, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Santo Antônio. 
(Qualificação requerida, n . 10.570, 7 a zona.) 

13. Adolpho Lourenço Baptista (15), filho de Lourenço Ba
ptista e de Geraldina Baptista, nascido a ti dc 
junho de 1880, no Districto Federal, residenle á 
rua Pio Dutra n . 154, operário, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal dc Ilha 
do Governador. (Qualificação requerida, B . E . 
30, n . 53, I a zona.) 

14. Carlos Gandolpho (16), filho de Pedro Gandolpho e dc 
Rita Rego Gandolpho, nascido a 17 de maio de 
1893, no Districto Federal, residente á rua Silva 
Mourão n . 129, mecânico, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Santo Antônio. 
(Qualificação requerida, n . 8.113, 7 a zona.) 

15. Manoel Gomes (17), filho de Coleta Gomes, nascido a 
13 de fevereiro de 1907, no Districto Federal, 
residente á rua Vieira Ferreira n . 46, commer
cio, solteiro, com- domicilio eleitoral no districto 
municipal de Santo Antônio. (Qualificação re
querida, n . 2.822, 7 a zona.) 

16. Armando Sampaio (18), filho de Guilherme Moraes 
Sampaio e de Anna Sampaio, nascido a 4 de 
maio de 1907, no Districto Federal, residente á 
rua João Vicente n . 37, operário, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de 
Santo Antônio. (Qualificação requerida, nume
ro 6.650, 8 a zona») 

17.- Guilharmina de Carvalho (19), filha de Manoel Joa
quim da Silva e de Joaquina de Carvalho, nas
cida a 2 de março de 1893, no Districto Federal, 
residente á rua Marechal- Bittencourt n . 212, 
actriz, casada, com domicilio eleitoral no dis
lricto municipal de Santo Antônio. (Qualificação 
"ex-officio", B . E . 52, n . 9.013, 2 a zona.) 
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18. Joaquim Monteiro (20), filho de Antônio Maria Montei
ro e de Christina Oliveira Monteiro, nascido a 20 
de janeiro de 1898, no Districto Federal, residen
te á rua da Saúde, n . 93, eommercio, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Aju
da. (Qualificação requerida, B . E . 61 n. 6.805, 
3" zona.) 

19. Joaquim Alves Diuiz (21), filho de Agostinho Alves Di
niz e de Anna Gonçalves Ferreira, nascido a 10 

. de junho de 1898, em Desterro, Estado de Minas 
Geraes, residente á rua Primeira, n . 105, Villa 
Souza, Irajá, motorista, viuvo, com domicilio elei
toral no districto municipal de Ajuda. (Qualifi
cação requerida, B . E . 57, n . 9.565, 7 a zona.) 

20. Mario Vaz Salleiro (22), filho de Álvaro Vaz Salleiro e 
de Eurydice dos Santos Salleiro, nascido a 21 do 
dezembro de 1912, no Districto Federal, residente 
â rua Moreira, n. 158, commercio, jso!teiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Aju
da. (B. E . 57, n . 9.575, 7" zona.) 

21 . José Pires de Araújo (23), filho de Cândido Pires do 
Araújo e de Esther Teixeira de Araújo, nascido 
a 6 de janeiro de 1906, em Bica da Pedra, Estado 
de Aiagôas, residente á rua Emilia Ribeiro, n . 114, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Santo Antônio. (Qualifi
cação requerida, n . 1.909, 8 a zona.) 

22. Victalino de Oliveira (24), filho de Stelito José de Oli
veira e de Alzira Mattos de Oliveira, nascido a 23 
de maio de 1913, no Districto Federal, residente á 
rua Souza Barros, n . 30, casa 5, commercio, ca
sado, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de Ajuda. (Qualificação requerida, B . E . 57 
n . 9.573, 7" zona.) 

23. Francisco Izidoro (25), filho de Francisco Izidoro e de 
Maria Eugenia, nascido a 17 de agosto de 1900, 
no Districto Federal, residente á rua Pinheiro 
Machado, n . 61, serralheiro, casado, com domici
lio eleitoral no districto municipal de Santo An
tônio. (Qualificação requerida, n . 7.502, 2 a zona.) 

24. Orestes Dutra (26), filho de João Dutra da Costa e de 
Hortencia Consendey Dutra, nascido a 7 de junho 
de 1895, em Aperibé-Padua, Estado do Rio cie 
Janeiro, commercio, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Ajuda. (Qualificação r e 
querida, B . E . 57, n . 9.566, 7 a zona.) 

25. Francisco Josó Rabello (27), filho de Francisco José 
Rabello e de Mercedes Caldellas Rabello, nascido 
a 2 de fevereiro de 1912, no Districto Federal, 
residente á rua Formosa n . 39 A, commercio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Ilha do Governador. (B. E . 59, n . 4.598, 
I a zona.) 

26. João Américo de Moura Filho (28), filho de João Amé
rico de Moura e de Joanna de Mendonça Moura, 
nascido a 6 de outubro de 1911, no Districto F e 
deral, residente á rua do Rocha n . 2, commercio, 
casado, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Ajuda. (Qualificação requerida, B. E. 
59, n . 6.723, 3 a zona.) 

27. Samuel Dias Ribeiro (29), filho de Samuel José Ribeiro 
e de Leopoldina Dias Ribeiro, nascido a 2 de se
tembro de 1908, no Districto Federal, residente á 
rua Theodoro da Silva n. 351, casa 24, operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Ajuda. (Qualificação requerida, nu
mero 8.203, 6a. zona.) 

28. José Exposto (30), filho de Carlos Exposto e de Maria 
da Conceição, nascido a 15 de janeiro de 1903, no 
Districto Federal, residente á rua Professor Bur-
lamaqui n . 109, commercio, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Ajuda. 
(Qualificação requerida, B. E . 61, n . 6.800, 3 a 

zona.) 

29. José Chrispim do Couto Júnior (31), filho de José Chris-
pim do Couto e de Seraphina Balbina do Couto, 
nascido a 25 de abril de- 1909, no Districto F e 

deral, residente á rua do Cattete n . 59, operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Ajuda. (Qualificação requerida, nu
mero 6.897, 3 a zona.) 

30. Manoel de Sá (32), filho de Pedro Rodrigues de Sá e de 
Marcelina Rosa da Conceição, nascido a 10 de 
de março de 1884, no Estado do Rio de Janeiro, 
residente á rua Pinto Carneiro n . 37, militar, 
casado, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Ajuda. (Qualificação requerida nu
mero 8.000, 2 a zona.) 

31 . Alberto de Noronha Gouvêa (33), filho de Antônio Pin-
,to de Gouvêa e de Maria Amalia Noronha de 
•Gouvêa, nascido a 1 de junho de 1886, no Distri
cto Federal, residente no Largo d.a Gloria, 100, 
procurador, casado, com ciomicilio eleitoral no 
districto municipal de Santo Antônio. (Qualifi
cação requerida, n . .962, 2 a zona.) 

32. Oswaldo Costa (35), filho de Manoel Lourenço Costa e 
de Maria Elisa Costa, nascido a 25 de junho de 
1900, no Districto Federal, residente á rua Pon
tes Correia, 200, commercio, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de San
to Antônio. (Qualificação requerida B . E . 37, 
n . 8.561 , 5 a zona.) 

33 . Pedro Domingos Bastos (36), filho de Mariano Domin
gos Bastos e de Jordelma da Cunha Bastos, nas
cido a 11 de novembro de 1911, no Districto 
Federal, residente á rua Mario Portella, 95, ope
rário, casado, com domicilio eleitoral no dislricto 
municipal de Ajuda. (Qualificação requerida, 
n . 7.812, 2 a zona.) 

34. Eduardo Sbano (37), filho de João Sbano o de Gezuina 
Servello, nascido a 7 de setembro de 1902, no 
Districto Federal, residente á rua Commandante 
Abreu, 65, c. 2, gravador, casado, com ciomicilio 
eleitoral no districto municipal de Santo Antô
nio. (Qualificação requerida, n . 10.456, 7 a 

zona.) 

35. Euclydes de Andrade (38), filho de Manoel Aquilicio 
de Andrade e de Hercilia Alves de Andrade, nas^ 
cido a 15 de março de 1913, no Districto Federal, 
residente á rua Francisca Meyer, 202, empregado 
municipal, solteiro, com, domicilio eleitoral no 
districto municipal de Ajuda. (Qualificação re
querida, B . E . 61, n . 8.232, 2 a zona.) 

36. Rosalvo Alves da Silva (39), filho de Vicente Alves da 
Silva e de Innocencia Pimentel da Silva, nascido 
a 12 cie janeiro de 1903, no Districto Federal, 
residente á rua Gravatahy, 555, commercio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Ajuda. (Qualificação requerida, B . E . 
61, n . 8.111, 2 a zona.) 

37. Olympio Barbosa Leite (40), filho de Lino Antônio 
Leite e de Maria Barbosa Leite, nascido a 4 de 
novembro de 1912, em Tombos cíe Carangola, Es
tado de Minas Geraes, residente á rua Laura de 
Araújo, 120, operário, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Santo Antô
nio. (Qualificação requerida, n . 6.242, 4 a zona.) 

38. Alcides Antônio de Souza (41), filho de Seraphim An
tônio de Souza e de Maria do Carmo, nascido a 
1 de. julho de 1897, no Districto Federal, resi
dente á rua 24 de Maio n| 907, casa 8, commer
cio, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Ajuda. (Qualificação requerida, 
n . 3.534, 5 a zona.) 

39. Thomaz Limeira Pinto (42), filho de José Limeira Pin
to e de Geracina Pinto dc Oliveira, nascido a 7 
de março de 1901, em Catolé do Rocha, Estado 
da Parahyba do Norte, residente á rua Tres n. 20, 
negociante, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Santo Antônio. (Qualifi
cação requerida, n . 1.071, 8 a zona.) 

40. Sebastião Jacintho Barbosa (43), filho de Henrique Ja 
cintho Barbosa e de Rosa Augusta Barbosa, da*-
cido a 20 de janeiro de 1906, no Districto Fe
deral, residente á rua Josó Bernardino n. 22, mo
torista, casado, com domicilio eleitoral no dis-
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tricto municipal de Ajuda. (Qualificação reaue
rida, n . 6.574, 2 a zona.) 

41 . Hermes cie Oliveira Maynard (44), filho de Militão Nu
nes Maynard e de Cezina Oliveira Maynard, nas
cido a 26 de agosto de 1903, em Maroim, Estado 
de Sergipe, residente á rua General Bruce n . 03, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
distreito municipal de Santo Antônio. (Qualifi
cação requerida, n . 6.420, 5 a zona.) 

42. Angenor Moreira Alves (45), filho de David Moreira 
Alves o de Ermelinda da Silva Lotania, nascido 
a 20 de janeiro de 1907, no Districto Federal, 
residente á rua Gatumby n . 93, commercio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni 
cipal de Santo Antônio. (Qualificação requerida, 
n . 859, 4 a zona.) 

43. Júlio Marques Barbosa (46), filho de Domingos Mar
ques Barbosa e de Anna Barbosa, nascido a o de 
janeiro de 1889, em São José do Rio Preto, .Es
tado do Rio de Janeiro, residente á rua do Senado 
n. 222, proprietário, casado, com domioilio ele.-
toral no districto munieipal de Ajuda. (Qualifi
cação requerida, B . E . 00, n . 7.900, 2 a zona.) 

44. Luiz de Freitas Oliveira (47), filho de Manoel Teixeira 
da Silva Oliveira e de Maria Augusta de Fraitas 
Oliveira, nascido a 16 de janeiro de 1913, no Dis
tricto Federal, residente á rua Bella Vista n. 117, 
estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Ajuda. (Qualificação re
querida, B . E . 61, n . 6.807, 3 a zona.) 

45. João Baptista (48), filho de Marciano Avelino dos San
tos e de Maria do Carmo Dias, nascido a 10 
de junho de 1912, em Itaperuna, Estado do Rio 
de Janeiro, residente á rua dos Arcos n . 11, so
brado, operário, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Ajuda. (Qualificação 
requerida, B . E . 57, n . 9.669, 7 a zona.) 

46. Nelson Pereira (49), filho de Oetavio Dias Pereira e de 
Virgínia Raposo Pereira, nascido a 16 de maio 
de 1913, no Districto Federal, residente no cami
nho da Freguezia n . 420, casa 3, commercio, ca
sado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Ajuda. (Qualificação requerida, B . E . 
63, n . 4.828, 10 a zona.) 

47. Oldemar Teixeira de Magalhães (50), filho de Antônio 
Teixeira de Magalhães e de Emilia Guedes Ma
galhães, nascido a 30 de junho de 1912, no Dis
tricto Federal, residente á rua do Rezende nu
mero 113, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Ajuda. (Qua
lificação requerida, n . 7.809, 2 a zona.) 

Outrosim, faço sciente aos interessados que os titulos 
são entregues aos próprios eleitores ou a quem apresente 
a senha-recibo correspondente ao pedido de inscripção, t ra
zendo no verso a assignatura do eleitor. Dado e passado 
nesta Capital, em 28 de agosto de 1934. Eu, Alcino Tei
xeira de Mello, o subscrevo e assigno. —. Alcino Teixeira 
de Mello. 

SEXTA ZONA ELEITORAL 

(Distictos municipaes de Copacabana, Gávea e Lagoa) 

Juiz — Dr. José Duarte Gonçalves da Rocha 

De ordem do Dr. juiz eleitoral da 6" Zona Eleitoral, da 
2 a Circumscripção do Districto Federal, faço publico, para 
conhecimento dos interessados, que, por despacho de 17 do 
corrente mez, foram mandados expedir pelo MM. juiz os 
títulos de eleitor dos seguintes cidadãos: 

Numero do titulo — Nomes — Numero das inscripções 

145. Joaquim de Albuquerque Serejo (9)-, filho de João Po-
lyearpo Serejo e de Thereza de Jesus Serejo, nas
cido a 31 de julho de 1861, em São Luiz, Estado 
do Maranhão, residente á. rua Barão de Jaguaribe 
n. 101, official de Marinha, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Copacabana. 
(Transferencia.) 

146. Lincoln Castello Branco (105), filho de Carlos Alberto 
Castello Branco e de Anna de Souza Castello 
Branco, nascido a 31 de março do 1912, no Dis
tricto Federal, residente á rua Voluntários da 
Pátria n . 374, commerciante, solteiro com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Lagoa. 
(Qualificação requerida, n . 2.913, 3" zona.) 

147. Paschoal Américo De Francisco (106), filho de Fran
cisco Dc Franciscis e de Maria Corotti De Fran-
ciscis, nascido a 4 de abril dt 1904, no Districto 
Federal, residente á rua Barata Ribeiro n . 14, 
professor, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Copacabana. (Qualificação 
requerida, B . E . 61, n . 6.887, 3 a zona.) 

148. João Benedicto de Souza (115), filho de João Benedicto 
de Souza e de Anna Francisca. da Conceição, nas
cido a 6 de outubro de 1912, em Barra de São 
João, residente á rua Siqueira Campos n. 32, so
brado, pedreiro, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Copacabana. (Qualifi
cação requerida, B . E . 60, n . 6.660, 3 a zona.) 

149. Fénelon do Nascimento (120), filho de Fénelon do 
Nascimento e de Judith Pinto do Nascimento, 
nascido a 16 de agosto de 1911, em Nictheroy, 
Estado do Rio de Janeiro, residente á rua Barroso 
n . 61 A, jornalista, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Copacabana. (Qua
lificação requerida, B. E . 40, n . 6.251, terceira 
•zona.) 

150. João Alexandre Silva (133), filho de Manoel Alexandre 
da Silva e de Rita Maria da Silva, nascido a 15 
de junho dé 1910, em São Joaquim, Estado de 
Pernambuco, residente á. rua São Carlos n. 227 A, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
trioto municipal de Lagoa. (Qualificação reque
rida, n . 6.857, 4 a zona.) 

151. Antônio Horacio Pereira (137), filho de Horacio José 
Pereira e de Josephina Julia Pereira, nascido a 
3 de junho de 1905, em Aracoyaba, Estado do 
Ceará, residenle á rua Barroso n . 67, casa II, 
advogado, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Copacabana. (Qualificação 
requerida, n . 4.696, 3 a zona.) 

152. Glovis Cardoso de Moraes (140), filho de Frederico Go
mes Pereira de Moraes e de Josepha Cardoso de 
Moraes, nascido a 2 de fevereiro de 1900, no Dis
tricto Federal, residente á rua Bambina n . 93, 
medico, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Copacabana. (Qualificação 
requerida, n . 4.883, 2 a zona.) 

153. Raphael Paixão (152), filho de José Ferreira da Pai-
"xão e do Maria Augusta da Paixão, nascido a 2 
de outubro de 1881, em Petropolis, Estado do Rio 
de Janeiro, residente á rua Barão da Torre nu
mero 368. engenheiro, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Copacabana. (Qua
lificação requerida, n . 2.620, 3 a zona.) 

154. Annibal Pereira (154), filho de José Bonifácio Pereira 
e de Idalina Gonçalves Paraizo, nascido a 6 de 
setembro de 1880, em "São Francisco, Estado de 
Minas Geraes, residente á rua D. Mariana n. 177, 
Botafogo, medico, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Gavoa. (Qualificação 
requerida, n . 4.222, 3 a zona.) 

155. Floriano Baptista Franco (.179), filho de Alexandre 
Baptista Franco e de Sara Baptista Franco, nas
cido a 16 de maio de 1903, no Districto Federal, 
residente á rua Natal n . 36, casa III, commercio, 
casado, com ciomicilio eleitoral no districto mu
nieipal do Lagoa. (Qualificação requerida, B. E . 
61, n . 6.836, 3 a zona.) 

156. João Pedro de Gouvêa Carvalho Vieira (181), filho dc 
João Pedro Carvalho Vieira e de Lucilia de Car
valho Vieira, nascido a 21 dc fevereiro de 1912, 
em Petropolis, Estado do Rio de Janeiro, resi
dente á rua Toneleiros n . 127, solicitador, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Copacabana. (Qualificação requerida, 
n . 5.190, 9 a zona.) 
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157. Luiz Ferreira (182), filho de Luiz Ferrei ra e de Idel-
talia Bivar, nascido a 2 de julho de 1886, no Dis
tricto Federai, residente á rua Padre Nobrega 
n . 135, Piedade, funecionario publico, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal do 
Copacabana. (Qualificação "ex-officio", B . E . 3, 
n. 9.131, 4* zona.) 

158. Williain Cunditt (185), filho de William Henry Cun
ditt e de Maria Clara Cunditt, nascido a 9 de no
vembro de 1901, em Nictheroy, Estado do Rio de 
Janeiro, residente na Ilha do Rijo, official de Ma
rinha, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Lagoa. (Transferencia.) 

159. Alexandrino Gonçalves Agra (186), filho de Josó An
tônio Gonçalves Agra Júnior e de Maria Cussen 
Gonçarv"es Agra, nascido a 26 de outubro de 1893, 
no Districto Federal, residente á rua Marquez de 
São Vicente n . 194, cirurgião dentista, casado,, 
eom domicilio eleitoral no districto municipal de 
Lagoa. (Qualificação "ex-officio", B . E . 8, nu
mero 6.140, 2" zona, 2 o anno.) 

160. Fricinal de Siqueira e Silva (210), filho de Francisca 
Fricinal da Silva e de Maria Antonietta de Si
queira e Silva, nascido a 20 de agosto de 1908, 
no Districto Federal, residente á rua do Cattete 
n. 187, engenheiro civil, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Lagoa. (Qua
lificação requerida, n . 67, 5* zona.) 

Outrosim, faço sciento aos interessados que os titulos 
são entregues aos próprios eleitores ou a quem apresente 
a senha-recibo correspondente ao pedido de inscripção, t r a 
zendo no verso a assignatura do eleitor. Dado e passado, 
nesta Capital, em 28 do agosto de 1934. Eu, escrivão, o es
crevi e assigno. — Francisco Farias. 

Segunda circumscripção 

SÉTIMA ZONA ELEITORAL 

(Districtos municipaes de Gamboa, SanfAnna e 
Espirito Santo) 

Juiz — Dr. Antônio Rodolpho Toscano Espinola 

De ordem do Dr. juiz eleitoral da Sétima Zona, da 
2" Circumscripção do Districto Federal, faço publico, para 
conhecimento dos interessados, que foram mandados expedir 
pelo Dr. Juiz os títulos eleitoraes dos seguintes cidadãos: 

1. Amadeu Alonso (1), filho de Ângelo Alonso Barreiros 
e de Maria Alonso, nascido a 26 de maio de 1910, 
em Santos, Estado de São Paulo, residente a rua 
Riachuelo n. 27, motorista, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districki municipal de Sanf 
Anna. (Qualificação requerida.) 

2. Evaristo Pereira (2), filho de Romão Luiz Pereira e 
de Anna Rodrigues de Souza, nascido a 12 d.e 
agosto de 1901, no Districto Federal, residente á, 
rua General Pedra n. 175, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
SanfAnna. (Qualificação requer ida . ) 

3 . Manoel Telles Filgueiras (3), filho de Francisco Telles 
Gonçalves e de Guilhermina Telles Filgueiras, 
nascido a 24 de fevereiro de 1893, em Orensc 
Melom (Hespanha), residente á rua Senador Eu-
sebio n . 366, motorista, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Espirito Santo. 
(Qualificação requerida.) 

4. Adaty Alves de Andrade (4), filho de .Joaquim Mei
relles de Andrade e de Corina Castro Alves An
drade, nascido a 5 de outubro de 1904, em Belém, 
Estado do Pará, residente á rua Barão de übá 
n . 45, commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de SanfAnna. (Qua
lificação requerida.) 

5. Arthur da Silva Costa (5), filho de Mathias Gomes da 
Costa e de Herminia da Silva Gosta, nascido a 5 
de maio de 1912, no Districto Federal, residente 
é rua São Christovam n . M>1, commercio, sol

teiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Espirito Santo. (Qualificação requerida.) 

6. Carlos Pacheco Salgado (6), filho de Hilário Pacheco 
de Pinho e de Anna dos Prazeres Pacheco, nascido 
a 30 de agosto de 1907, no Districto Federal, 
residente á rua Barão de Ubá n . 13, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Espirito Santo. (Qualificação reque
rida.) 

7. João. Nepomuceno da Silva (7), filho de João Augusto 
da Silva e de Augusta Moreira da Silva, nascido 
a 16 de maio de 1900, no Districto Federal, re
sidente á rua Senador Eusebio n. 42, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Espirito Santo. (Qualificação reque
r ida . ) 

8. Antônio Dias (8), filho de Anna Dias de Oliveira, nas
cido a 14 de oulubro de 1903, no Districto Fe
deral, residente á rua Magalhães n. 47, eom
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal, de SanfAnna. (Qualificação 
•requerida.) 

9. Francisco de 'Vatt imo (9), filho de Francisco Vattimo 
e de Philomena de Luca, nascido a 9 de março 
de 1912, no Districto Federal, residente á rua 
Visconde de Itauna n . 211, funecionario publico, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.) 

10. Alexandre Gaivão de Almeida (10), filho de Francisco 
Gaivão de Almeida e de Sylvia de Oliveira de 
Almeida, nascido a 28 de março de 1895, resi
dente á rua Simas n. 24 — Encantado, operário, 
casado, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.) 

11. Pedro Guedes Feitosa (11), filho de Arthur Feitoza e 
de Dominga Maria da Rosa, nascido a 6 de feve
reiro de 1908, em Barra de Itabapoana, Estado 
do Rio de Janeiro, residente á rua Lyra n. 84, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Espirito Santo. (Qualificação 
requerida.) 

12. Ary Mendonça (12). filho de Domingos Mendonça e de 
Clotildes de Mendonça, nascido a 25 de fevereiro 
de 1903, em Campos, Estado do' Rio de Janeiro, 
residente á rua Presidente Barroso n. 98, ope
rário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Espirito Santo. (Qualificação re 
querida.) ) 

13. Álvaro Brites Figueiredo (13), filho de Felix Antônio 
Brites e de Delphina Jesus, nascido a 8 de no
vembro de 1901, no Districto Federal, residente 
á rua Moncorvo Filho n . 32, commercio, solteira 
com -domicilio eleitoral no districto municipal 
de SanfAnna. (Qualificação requerida.) 

14. Guttemberg de Almeida (14). filho de Antônio Jos'é de 
Almeida e de Eulina Pinto de Almeida, nascido a 
11 de junho de 1912, no Districto Federal, resi
dente á rua General Pedra n . 8, commercio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal ne SanfAnna. (Qualificação requerida.) 

15. Paulo da Cruz de. Souza Lins (15), fi.lhn de Gaudenoio 
de Souza Lins e de Maria de SanfAnna de Souza 
Lins. nascido a 30 de abril de 1903. em 
Recife, Estado^ de Pernambuco, residente á rua 
Petrococbino n. 22, commercio casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Santa 
Anna. (Qualificação requerida.) 

16. Homero Marcos de Ávila (16)), filho de Francisco An
tônio de Ávila e de Rita Almada de Aviln, nascido 
a 21 de maio de 1910, em Duas Barras, Estado do 
Rio de Janeiro, residente á rua Miguel Ângelo 
n. 492. empregado publico, solteiro, • com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Santa 
Anna. (Qualificação requerida.) 

17. Waidemiro Ramos (17), filho de Francisco Ferreira 
Rosa e de Felismina Ferreira Rosa, nascido a 
22 de março de 1906, no Districto Federal, resi
dente á rua Senador Pompeu n. 131, typographo, 
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solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.) 

18. Manoel Ruiz (18), filho de Manoel Ruiz e de Francisca 
Portilho Rosa, nascido a 3 de agosto de 1894, em 
Braz,' Estado de São Paulo, residente á rua Uni
versidade n . 100, motorista, casado, com domicilio 
eieiionú ao districto municipal de Espirito Santo. 
(Qualificação requerida.) 

19. Justino da Silva (19), filho de Suzana Ferreira, nascido 
a 8 de fevereiro de 1883, em São José dos Bar
reiros, Estado de São Paulo-, residente á rua Mi
guel de Paiva n . 35, operário, casado, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Santa 
Anna. (Qualificação requerida.) 

20. José Cerbino (20), filho de 'Vicente Cerbino e de Maria 
Antônio Blois, nascido a 9 de março de 1899, em 
São Salvador, Estado da Bahia, residente á rua 
Coqueiro n . 48, commercio, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Espirito Santo. 
(Qualificação requerida.) 

Si. Augusto Nogueira da Gama (21), filho de Luiz Carlos 
Nogueira da Gama e de Domiciana Nogueira da 
Gama, nascido a 2 de fevereiro de 1899, em São 
Salvador, Estado da Bahia, residente á rua Com-
mandante Maurity n. 90, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
SanfAnna. (Qualificação requerida.) 

22. João Monteiro da Luz (22), fiiho de Antônio da Luz e 
de Maria Seraphina, nascido a 1 de junho de 
1897, no Districto Federal, residente á rua Con
selheiro Zacarias n. 40', operário, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Es
pirito Santo. (Qualificação requerida.) 

23. Honorio Maciel (23), filho de Antenor do_ Rosário Maciel 
e de Maria Borges Maciel, nascido a" 5 de novembro 
de 1907, em Nictheroy, Estado do Rio de Janeiro, 
residente à rua Escobar n . 62 A, Casa 3, com
mercio, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de SanfAnna. (Qualificação 
requerida.) 

24. João Augusto dos Santos (24), filho de Augusto An
tônio dos Santos e de Adelia Maria da Conceição, 
nascido a 5 de outubro de 1892, em Ponta Grossa, 
Estado de Aiagôas, residente á rua Bento Lisboa 
n . 72, foguista, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de SanfAnna. (Qualifi
cação requerida.) 

25. Antônio Guimarães Cabral (25), filho de Antônio de 
Farias Cabral e de Anna Albertina Guimarães 
Cabral, nascido a 3 de fevereiro de 1912, no Dis
tricto Federal, residente á rua Visconde de 
Itauna n. 543, eommercio', solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Espirito Santo. 
(Qualificação requerida.) 

26. Arinda Neves Fernandes (26), filha de Mariano Hen
rique Neves da Silva e de Julia Pedroza da Silva, 
nascida a 18 de outubro de 1904, no Districto 
Federal, residente á rua Pereira de Almeida 
n . 34, casa 2, domestica, casada, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Espirito Santo. 
(Qualificação requerida.)) 

27. José Langoni (27), filho de Carlos Langoni e de Philo
mena Langoni, nascido a 21 de maio de 1906, no 
Districto Federal, residente á rua Papari n . 15, 
Bento Ribeiro, funecionario municipal, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Espirito Santo. (Qualificação requerida.) 

28. Maria do Carmo Luna (28), filha de Horacio de Oliveira 
Luna e de Maria do Rego Luna, nascida a 9 de 
novembro de 1908, em Santa Rita (Estado da Pa
rahyba), residente á rua Senador Euzebio n . 350, 
solteira, com domicilio eleitoral no.districto mu
nicipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.) 

29. Miguel Carvalho da Silva (29), filho Üe Manoel de Car
valho e de Joaquina da Silva, nascido a 29 de ja 
neiro de 1878, em Portugal, residente- á rua Ba-
T ã o de Bom Retiro n . 853, negociante, casado, com 

domicilio eleitoral no districto municipal de 
SanfAnna. (Qualificação requerida.) 

30. José Pauza Júnior (301), filho de José Pauza e de Maria 
Rosa Pauza, nascido a 1 de junho de 1911, em 
Leopoldina (Estado de Minas Geraes), residente 
á rua Zamenhoff n . 49, commercio, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Es
pirito Santo. (Qualificação requer ida . )" 

31 . Leonardo Pereira dos Santos (31), filho de José Pereira 
dos Santos e de Maria Rezende dos Santos, nas
cido a 19 de janeiro de 1894, no Districto Federal, 
residente á rua Sanara n . 185, operário, casado, 
com- domicilio eleitoral no districto municipal de 
SanfAnna. (Qualificação requerida. ) 

32. Durval Felix de Almeida (32), filho de Maria Felix de 
Almeida, nascido a 4 de novembro de 1911, no 
Districto Federal, residente á rua Carolina n. 125, 
Olaria, operário, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Espirito Santo. (Qua
lificação requerida.) 

33. Álvaro da Costa Júnior (33), filho de Álvaro da Gosta 
e de Guilhermina Costa, nascido a 25 de fevereiro 
de 1899, no Districto Federal, residente â rua do 
Passeio n . 17, c. 19, operário, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Santa 
Anna. (Qualificação requerida.) 

34. Roberto Pereira (34), filho de Hortencia Telles, nas
cido a 6 de novembro de 1912, no Districto Fe
deral, residente á travessa Santos Rodrigues n. 14, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Espiirto Santo. (Qualifica
ção requerida.) 

35. Humberto Sinhorelo (35), filho de Juüo Sin.horelo e de 
Nunziata Scrivano, nascido a 20 de fevereiro de 
1907, no Districto Federal, residente á rua Carmo 
Netto n . 17, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto Imuníc.ipal de SantfAnn-a. 
(Qualificação requer ida . ) 

36. Mario Machado da Costa (3i6), filho de Hermico Luiz 
Machado da Costa e de Antonietta Gamaro da 
Costa, nascido a 10 de abril de 1909, no Districto 
Federal, residente á rua Presidente Barroso n. 80, 
operário, solteiro, com domicilio eleitorai no dis
tricto municipal de SanfAnna. (Qualificação r e -
requerida.) 

37. Francisco José Freire Júnior (37), filho de Francisco 
José Freire e de Joaquina de Medeiros Freire, nas
cido a 4 de agosto de 1883, no Estado, do Rio de 
Janeiro, residente á rua Frei Caneva n . 458, com
mercio, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal 'de Rio Comprido. (Qualificação 
ex-officio.) 

38. José Alves da Costa (38), filho de Antônio Alves da 
Costa e de Maria Emilia Menezes da Costa, nas
cido a 3 de janeiro de 1903, em Floresta (Estado 
de Sergipe), residente á rua Frei Caneca n . 94, 
enfermeiro, solteiro, comi domiciio eleitoral no 
districto municipa de Espirito Santo. (Qualifi
cação requerida.) 

39. João Guedes dos Santos (39), filho de Francisco Guedes 
dos Santos e de Maria Guedes dos Santos, nascido 
a 20 de outubro de 1901, em Alagôa Grande (Esta
do da Parahyba do Norte), residente á rua Frei 
Caneca n . 94, servente, solteiro", com domicilio elei
toral no districto municipal de Espirito Santo. 
(Quaificação requerida.) 

40. Waldemar José da Cunha (40), filho de Accacio José da 
Cunha e de Anna Gonçalves da Cunha, nascido a 
4 de abril de 1900, em Petropolis (Estado ido Rio de 
Janeiro), residente á rua Júlio do Carmo n. 411, 
mecânico, soteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Espirito Santo. (Qualificação 
requerida.) 

41 . Júlio de Moraes Sodré (41)', fibo de Francisco de Moraes 
Sodré e de Porcina, Maria Vianna Sodré, nascido a 
6 de dezembro de 1879, em Barra de São João 
(Estado do Rio de Janeiro), residente á -rua I ta-
pirú n. 282, comnrarcio, casado, com domicilio 
eleitoral no disfcrücto municipal id'e SanfAnna. 
(Qualificação requerida.) 
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4.2. Vicente Ambrosio (42), fiiho de Salvador Ambrosio e 
de Bernardina Imbroinizio, nascido a 25 de junho 
de 1900, no Districto Federal, residente á rua 
Guapi n . 16, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto de SanfAnna. (Qualificação 
requerida.) 

43. Oswaldo de Oliveira Gonçalves, (43), filho rie Carlos 
Marques Gonçalves e do Virgínia Thomazia de 
Oliveira, nascido a 22 de agosto de 1911, no Dis
lricto Federal, residente á rua Cardoso Marinho 
n. 40, operário, solteiro, com domlciio eleitoral 
no districto municipal de Espirito Santo. (Qua
lificação requerida.) 

44. Francisco José Coelho Júnior (44), filho de Francisco 
José Coelho e de Maria Alexandrina das Chagas 
Coelho, nascido a 27 de janeiro de 1899. no Dis
tricto Federal, residente á rua Visconde de Itaúna 
n. 133, commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de SanfAnna. (Qua
lificação requerida.) 

45. Arfhur Ribeiro (45), filho de João Manoel e de Maria 
da Gloria, nascido a 18 de fevereiro de 1905, no 
Districto Federal, residente no Morro da Faveila 
n . 597, commercio, solteiro, com domicilio eleito
ral no districto municipal de SanfAnna. (Qua
lificação requerido.) 

40. Abdala Felieio (46), filho de Felieio Jorge Felix e de 
Messias Theodora de Jesus, nascido a 28 de fe
vereiro de 1911, em Guiricoma (Estado do Minas 
Geraes), residente á rua do Senado n. 276-2", 
estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no lüs-. 
tricto municipal de Espirito Santo. (Qualifica
ção requerida.) 

47. David da Silva Neves (47), filho de Sylverio da Silva Ne
ves e de Aurora Luiza das Neves, nascido a 3 de 
janeiro de 1902, no Districto Federal, residente á 
rua da America n . 180, trabalhador, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal dc Santa 
Anna. (Qualificação requerida.) 

48. Seraphim Queiroz Brasie! (48), filho de José Queiroz 
Brasiel c de Maria Pereira Brasiel, nascido a 6 do 
abril de 1895, em Villa Gomes (Estado de Minas 
Geraes), residente á rua Fonseca Telles n . 8, 
musico, solteiro, com domicilio no districto mu
sico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Espirito Santo. (Qualificação reque
rida.) 

49. Fernando José Ferreira (49), filho de José Antônio Fer 
reira e de Margarida dc Jesus Ferreira, nascido 
a 11 de fevereiro de 1890, no Districlo Federai, 
residente á rua Oliveira de Andrade n . 28, com
mercio, casado, com domicilio eleitora! no dis
triclo municipal de SantAnna. (Qualificação reque
rida.) 

50. Antonia Bernardes (50), filha de Elias José Bernardes 
c de Emilia Annunciação Bernardes, nascida a 18 
de agosto de 1898, em Portugal, residente á rua 
Paranapiaeaba n . 86, empregada publica, solteira 
com domiciio eleitoral no districto municipal de 
SanfAnna. (Qualificação requerida.) 

51. Annibal Amaral Sobrinho (51), filho Ide Antônio Ama
ral Fernandes e de Maria Garcia Fernandes, nas
cido a 12 de agosto de 1894, no Districlo Federal, 
residente á rua Tenente França n . 17, commercio, 
casado, com1 domicilio eleitoral no districto muni
cipal de SanfAnna. (Qualificação requer ida. ) 

52. Agripino Baptista Leite (52), fiho de João Baptistia 
Leite e de Antonia Rosa Leite, nascido a 24 de; 
julho de 1909, em Penedo. (Estado de Alagoas), 
residente á rua Pereira de Almeida r>. 79, com
mercio, soteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Espirito Santo. (Qualificação 
requerida.) 

53. Aristides de Alarcão Figueira (53), filho de AmaVleu de 
Barros Figueira e de Emiliana de Alarcão F i 
gueira, nascido a 23 de junho do 1899, em Vassou
ras (Estado do Rio de Janeiro), residente á rua 
Gregorio Neves n . 34, commmercio, casado, roni 
domicilio eleitoral no distrioto municipal de Es
pirito Santo. (Qualificação requerida.) 

54. Humberto Duarte Pinto, filho dc Arizio Adriano Pinto 
o de Philomena da Silva Pinto, nascido a 2 de 
maio de 1903, em São Salvador (Estado da Bahia), 
residente á rua Juüo do Carmo n . 11, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Espirito Santo. (Qualificação reque
r ida . ) 

55. Armando Imbroisi (55), filho dc Natale Imbroisi e de 
Diavoüna da Costa, nascido a 17 do dezembro do 
1910, no Districto Federal, residente á rua Dr. 
Nabuco de Freitas n . 110, c. 8, commercio, casa
do, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de SanfAnna. (Qualificação requerida.) 

56. Francisco Moreno (56), filho de Antônio Moreno e de 
Maria Gruci. uascido a 8 de março de 1901, no 
Districto Federal, residente á rua General Caldwell 
n. 104, commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de SantAnna. (Qua
lificação requerida.) 

57. Milton Carvalho Aluizio (57), filho de Cândida Carvalho 
do Oliveira, nascido a 27 de maio dc 1906, no Dis
tricto Federal, residente á rua Sarah n. 18, ope
rário, solteiro, coro domicilio eleitoral no districto 
municipal de Espirito Santo. (Qualificação re
quer ida. ) 

58. Gilberto da Silva Rocha (58), filho de João da Silveira 
Rocha e de Adelaide Caldas Rocha, nascido a 24 
<ie setembro de 1904, no Districto ..Federal, resi
denle á rua São Francisco Xavier n . 90, commercio, 
casado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Espirito Santo. (Qualificação requerida.) 

59. Michelino Melino (59), filho de Antônio Melino e de An
gela Giglio, nascido a 29 de fevereiro de 1908, no 
Districto Federal, residente ã rua Campos da Paz 
n. 75, commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de SanfAnna. (Quali
ficação 'requerida.) 

60. Jorge Estephanio dos Santos (60), filho de Sarah Ver-
ginia da Conceição, nascido a 30 de outubro dí* 
1892, no Estado do Rio de Janeiro, residente ã 
travessa Portella n . 32, casa 2, operário, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal dt 
SanfAnna. (Qualificação requerida.) 

61 . Maria da Conceição Silva (61), filha de José de Souza 
Sampaio e de Maria Augusta Sampaio, nascido i 
8 de dezembro de 1908, em Santo Antônio do Aven
tureiro, Estado de Minas Geraes, residente á rua 
Senador Furtado n . 83, funecionaria municipal, 
casada, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.) 

62 Carlos de Almeida (62), füho de Jeremias José de Al
meida e de Adelina Barbosa de Almeida, nascido 
a 13 de junho de 1901, no Districto Federal, resi
dente á rua D. Ritta n . 13, casa 20, operário, ca
sado, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de SanfAnna. (Qualificação requerida.) 

63. Durval Antônio do Monte (63), filho de Manoel Antônio 
do Monte e dc Eulalia Assumpcão do Monte, nas
cido a 5 de maio de 1906, no Districto Federa!, 
residente á rua General Clarindo n. 59, Engeníio 
de Dentro, empregado publico, solteiro, eom domi
cilio eleitoral no districto municipal de-SanfAnna. 
(Qualificação requerida.) 

64. Aristóteles Cleto Antunes (64), filho de José César An
tunes e de Maria José Cleto Antunes, nascido a 
2 de junho de 1903, no Districto Federal, resi
dente. A rua São Luiz Gonzaga n. 225, commercio, 
solleiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Espirito Santo. (Qualificação reque
r ida. ) 

05. Boaventnra da Silva (05), filho dc Antônio José da Silva 
Guimarães e de Conceição Castro, nascido a 29 de 
novembro de 1893, no Districto Federal, residente 
á rua America n . 160. industrial, casado, com do
micilio eleitoral no aistricto municipal de Santa 
Anna. (Qualificação requerida.) 

06. Benjarnin Schcktnian (06), filho de Samuel Snhcklman 
c do Ida Sehcktman, nascido a 1 de março de 1§95, 
em Uberaba, Estado de Minas Geraes, residente 
á rua Haddock Lobon . 3, negociante, casado, com 
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domicilio eleitoral no districto munieipal de Santa 
Anna . (Qualificação requerida.) 

67. Liberalino Rodrigues da Silva (67), filho de Antônio Ro
drigues da Silva o de Jovelina Rodrigues da Silva, 
nascido a 9 de setembro de 1895, em Arraiai do 
Piau, Estado de Minas Geraes. residente á rua 
Justino de Souza n. 32, commercio, casado, com 
ciomicilio eleitoral no districto municipal de Santa 
Anna. (Qualificação requerida.) 

68. Manoel Gataldo (68), filho de João Baptista Gataldo e de 
Angela Maria Zimbaro. nascido a 19 de março de 
1908, no Districto Federal, residente á rua Barão 
de São Felix n . 22, gravador, casado, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de" SanfAnna. 
^Qualificação requerida.) 

09. Milton Rocha (09), filho de Manoel Pereira da Rocha o 
de Hercilia Oliveira da Rocha, nascido a 24 dt 
outubro de 1912, no Districto Federal, residente 
a. Fortaleza de iSão João, casa 5, operário, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.) 

70,, Alcino Manias (70), filho de Manoel Martins e de Ave-
lina Martins, nascido a 20 de abril de 1909, no 
Districto Federal, residente á rua Tabira n . 9, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de SanfAnna.. (Qualificação 
requerida.) 

71 . Raymundo Maximiano Leite (71), filho de Casemiro de 
Abreu e de Manoela Delphina Leite, nascido a 2ü 
de maio de 1907, no Estado do Pará, residente á 
rua do Propósito n. 21, operário, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Es
pirito Santo. (Qualificação requerida.) 

72. Álvaro Rodrigues (72), filho de Antônio Guilherme Ro
drigues e de Maria Souza Rodrigues, nascido a 1 
de^ novembro de 1912, no Districto federal , resi
dente á travessa Caminha n. 135, operário, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de SantAnna. (Qualificação requerida.) 

73. Athos Leonardo (73), filho de Justino Ovidio Leonardo 
e de Alexandrina da Silva Leonardo, nascido a 
24 do fevereiro de 18B5, no Districto Federal, re
sidente á rua Isolina n . 25, commercio, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Espirito Santo. (Qualificação requerida.) 

74. Gilberto Augusto Cardoso (74), filho de José Augusto 
Rodrigues Cardoso c de Maria Alves Nogueira Car
doso, nascido a 11 de agosto de 1902, no Districto 
Federal, residente á -rua Senador Euzebio n . 46, 
2° andar, commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de SanfAnna. (Qua
lificação requerida.) 

75. Manoel Gonçalves (75), filho de Sebastião Gonçalves e 
de Catharina de Miranda, nascido a 21 de abril de 
1901. em Pau Grande, Estado do Rio de Janeiro, 
residente á rua Marquez de São Vicente n. 157, 
funecionario publico, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de SantAnna. (Qua
lificação requerida.) 

76. Antônio Granado (70), filho de Salvador Granado e de 
Therezina Provenzauo, nascido a 27 de junho cie 
1903, no Districto Federal, residente ú rua Vis
conde dc Itauna n. 169, commercio, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal cie Santa 
Anua. (Qualificação requerido.) 

77. Maria de Lourdes Aguiar da Silva (77), filha de Godo-
fredo de Souza Aguiar e de Josephina •Gonçalves 
de Aguiar, nascida a 23 de agosto de 1907, no Dis
tricto Federal, residente á rua Tavares Ferreira 
n . 55, domestica, casada, com domicilio eleitorai 
no districto municipal do SanfAnna. (Qualificação 
requerida.) 

78. Luiz de Almeida e Silva (78), filho de José Joaquim de 
Almeida e de Senhorinha Luiza da Conceição, nas
cido a 1 de novembro de 1911, na Ilha das Flores, 
Estado do Rio Grande do Norte, residente á rua 
São .Christovão n. 138, commercio, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Espi
rito Santo. (Qualificação requerida.) 

79. Melchiades Augusto Borges de Menezes Filho (79), filho 
de Melchiades Augusto Borges dc Menezes e de 
Izabel Augusta de Menezes, nascido a 22 de no
vembro de 1911, no Districto Federal, residente â 
avenida 28 de Setembro n . 24, estudante, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Espirito Santo. (Qualificação requerida.) 

80. Joaquim^ Vallim (80), filho de Antônio Gonçalves Vallim 
e de Joaquina da Silva Lemos, nascido a 10 de de
zembro de 1895, no Estado de Minas Geraes, resi
dente á rua Presidente Barroso n. 134, motorista, 
casado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de SantAnna. (Qualificação requerida.) 

81 . Manoel Francisco de Paula (81), filho de Emerenciano 
Francisco de Paula e de Barbara Francisca de 
Jesus, nascido a 7 de julho de 1905, em São José 
das Tres Ilhas, Estado de Minas Geraes, residente 
á rua Figueira de Mello n. 334, operário, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.) 

82. Armando da Silva (82), filho de Lourenço da Silva e de 
Francisca dos Anjos, nascido a 17 do dezembro dc 
1903, no Districto Federal, residente á rua Pereira 
Pontes n . 140, commercio, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Espirito 
Santo. (Qualificação requerida.) 

83. Pedro Pereira dos Santos (83), filho de Xisto Pereira dos 
Santos e de Hortencia Ramos dos Santos, nascido 
a 28 de janeiro de 1902, no Estado do Rio de Ja
neiro, residente á.Estrada Nova da Pavuna n. 557, 
«tperario, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Espirito Santo. {Qualificação 
requerida.) 

84. Manoel da Silva" Lemos (84), filho de Manoel da Silva 
Lemos e de Maria Porphiria dos Santos, nascido 
a 29 de janeiro de 1896, em Aracaju, Estado de 
Sergipe, residente á rua Peçanha e Silva n. 08, 
Eng. de Dentro, operário, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Espirito Santo. 
(Qualificação requerida.) 

85 . Júlio Neves dos Santos (85), filho de Antônio Neves 
dos Santos e de Maria Cândida da Silva, nascido a 
5 de julho de 1897, em Magé, Estado do Rio de 
Janeiro, residenle á Travessa Marietta n. 12, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Espirito Santo. (Qualificação 
requerida.) 

86. Aibino dos Santos (86), fiilio de Custodio dos Santos 
e de Maria dos Santos, nascido a 20 de julho 
de 1904, no Estado do Rio de Janeiro, residente 
á rua São Carlos n . 179, operário, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Es
pirito Santo. (Qualificação requerida.) 

87. Ernesto Ventura de Carvalho (87), filho do Delphino 
Ventura e de Roberta Lopes da Carvalho, nascido 
a 24 de março cie 1906, em Santa Thereza, Estado 
de Minas Geraes, residente á rua Itapirú s/n. 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Espirito (Santo. (Quali
ficação requerida.) 

88 . Waldemar Picanço da Costa (88), filho de João Barreto 
Picanço da Costa e de Adelina Cardoso Picanço 
da Costa, nascido a 17 de fevereiro de 1905, no 
Districto Federal, residente á rua Redemptor 
n. 299, Ipanema, commercio, casado, com domi
cilio eleitoral no distrieto municipal de SanfAnna. 
(Qualificação requerida.) 

89. Roberto de Almeida (89), filho de Guilherme de Al
meida e de Florinda Figueira de Mello Almeida, 
nascido a 4 de abril de 1913, no Districto Fe 
deral, residente â rua Farias de Britto n . 06, 
Andarahy, coromercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto muncipal de SantAnna. 
(Qualificação requerida.) 

90.Francisco Dianelli Spezzrri (90), filho de Luiz Spezzrri 
e de Stellacia Amalia, nascido a 9 de agosto 
de 1901, no Districto Federal, residente á rua 
Júlio do Carmo n . 29, commercio, casado, com 
domicilio eleitoral no districto' de SantAnna. 
(Qualificação requerida.) 
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01. Antônio Ferreira da Silva Filho (91), filho de pae 
ignorado e de Maria da Piedade da Silva, nascido 
a 9 de fevereiro de 1912, no Districto Federal, 
residente á rua Chaves Farias n . 46, estucador, 
solteiro, eom domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.) 

92. Francisco Patrasso (92), filho de Alexandre Patrasso 
e de Maria do Carmo Ruiz, nascido a 18 de 
setembro de 1906, no Districto Federal, residente 
á rua General Câmara n . 314, commercio, casado, 
com domicilio eleitoral no districto muncipal de 
SanfAnna. (Qualificação requerida.) 

93. Evangelina de Alencar Machado (93), filha de Tristão 
de Alencar e de- Francisca dos Prazeres Alencar, 
nascida a 27 de dezembro de 1890, no Districto 
Federal, residente á rua Muniz Freire n . 36, 
domestica, casada, com domicilio eleitoral no dis
tricto munieipal de SanfAnna. (Qualificação 
requerida.) 

94. Antônio Marin Soares (94), filho de José Marin e de 
Dolores Soares, nascido a 6 de julho de 1912, no 
Districto Federal, residente á rua Muniz Barreto 
n. 30, commrecio, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação 
requerida.) 

95. Ceuta de Carvalho Dias Pereira (95), filha de Clo-
doaldo de Souza Dias Pereira e de Maria Bene
dita de Carvalho Dias Pereira, nascido a 31 de 
dezembro de 1911, no Districto Federal, residente 
á rua Vidal de Negreiros n . 43, domestica, sol
teira, com domicilio eleitora] no districto m u 
nicipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.) 

96. Maria Grieco (96), filha de Lourenço Mega e de 
Ulrica Mega, nascida a 12 de abril de 18915, no 
Districto Federal, residente á rua Derby Club 
n . 93, domestica, casada, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação 
requerida.) 

97. Raul Madeira da Silva (97), filho de José Rodrigues 
Madeira e de Maria Constância, nascido a 2*7 de 
abril de 1907, no Districto Federal, residente á 
Ladeira da Saúde n. 7 — casa 2, commercio, 
casado com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Espirito Santo. (Qualificação reque
r ida.) 

98. Albano Ayres Garcia (98), filho de Antônio Garcia e de 
Maria Cândida, nascido a 17 de julho de 1909, no 
Districto Federal, residente á r ua Camerino n . 72, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de SanfAnna. (Qualificação 
requerida.) 

Nos termos do ar t . 5 o § 10, do decreto n . 24.129, de 16 
de Abril do corrente anno, os títulos serão entregues, na 
forma estabelecida no a r t . 46 do Regulamento Geral dos 
JUÍZOS, Secretarias e Cartórios Eleitoraes, aos próprios elei
tores, ou a quem restituir o recibo de que trata o ar t . 15 
§ >Í", com a assignatura do eleitor, no verso. Rio de Janeiro, 
21 de Agosto de 1934. Eu, Ivone Evaristo de Oliveira, pelo 
escrivão, subscrevo e assigno. — Ivone Evaristo de Oliveira. 

SÉTIMA ZONA ELEITORAL 

(Districtos municipaes de Gamboa, SanfAnna e Espirito 
Santo) 

Juiz — Dr. Antônio Rodolpho Toscano Espinola 

De ordem do Dr. juiz eleitoral da Sétima Zona, da 
2" Circunscripção do Districto Federal, faço publico, para 
conhecimento dos interessados, que foram mandados expedir 
pelo Dr. juiz os títulos eleitoraes dos seguintes cidadãos: 

99. Luiz Joaquim Alves da Silva (99), filho de João Alves 
da Silva e de Romana Soares do Valle, nascido 
a 22 de setembro de 1901, no Districto Federal, 
residente á rua Maia Lacerda n. 53, .operário, ca
sado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Espirito Santo. (Qualificação requerida.) 

100. Manoel Meirelles Muniz (100), filho de Antônio Ca
minha Muniz e de Maria Meirelles Muniz, nascido 

a 25 de março de 1895, em Óbidos, Estado do 
Pará, residente á rua Sacadura Cabral n. 107, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Gamboa, (Qualificação re
querida .) 

101. Euclydes Peixoto Dias (101), filho de Manoel Peixoto 
Dias e de Hortencia Sabina Pires, nascido a 6 
de agosto de 1902, na Capital Federal, residente 
á rua Cororipe n. 205, operário, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Espi
rito Santo. (Qualificação requerida.) 

102. Alberto da Silva (102), filho de Hygino Alves da Silva 
e de Olinda Augusta da Silva, nascido a 18 de 
abril de 1913, no Districto Federal, residente á 
rua do Bispo n . 78, operário, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Espi
rito Santo. (Qualificação requerida.) 

103. José Cicero da Silva. (103), filho de Hygino Alves da 
Silva e de Olinda Augusta da Silva, nascido a 
11 de setembro do 1902, em Gantagallo, Estado 
do Rio de Janeiro, residente á rua S. Carlos 
n . 51, operário, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipai de Espirito Santo. (Quali
ficação requerida.) 

104. Anthero Rosa (104), filho dc João Rosa e de Carolina 
Rita de Souza, nascido a 28 de agosto de 1911, 
no Districto Federal, residente á avenida Passos 
n . 102, commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de SanfAnna. (Qua
lificação requerida".) 

105. Luiz Lino Barbosa (105), filho de Estephania Emilia 
Peixoto, nascido a 5 de fevereiro de 1897, no 
Districto Federal, residente á rua General Pedra 
n . 351-A, operário, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de SanfAnna. (Qua
lificação requerida.) 

106. Joaquim Ferreira Dias Júnior (106), filho de Joaquim 
Ferrei ra Dias e de Joanna Penteado Dias, nascido 
a 3 de novembro de 1898, em Villa Marianna, 
Estado de S. Paulo, residente-á rua Álvaro Ramos 
n. 125, casa 2, medico, solleiro,_eom domicilio elei
toral no districto municipal de Espirito Santo. 
(Qualificação requerida.) 

107. José Henrique de São Bento (107), filho de Manoel 
de São Bento e de Laurentina de São Bento, 
nascido a 8 de dezembro dé 1898, em Jaicós, 
Estado do Piauhy, residente á rua Marianna nu
mero 209, empregado publico, casado, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Espirito 
Santo. (Qualificação requerida.) 

108. Honorio Castagnier Farrez (108), filho de Maurício 
Ferrez e de Maria Castagnier Ferrez, nascido a 
20 de setembro de 1875, no Districto Federal, 
residente á rua Alice n . 50, Laranjeiras, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Espirito Santo. (Qualificação 
requerida.) 

109. José Rodrigues da Silva (109), filbo de Albino Pereira 
Pimentel e de Isabel Rodrigues da Silva, nascido 
a 12 de agosto de 1909, no Districto Federal, resi
dente á rua dos Andradas n. 85, commercio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.) 

110. Noemia da Costa Antunes (110), filha de Gilberto da 
Costa Antunes e de Carolina Sabina de Paiva, 
nascido a 29 de junho de 1910, no Districto Fe
deral, residente á rua S. Christovão n. 589, com
mercio, solteira, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Espirito Santo. (Qualificação 
requerida.) 

111. Josó da Costa (111), filho de Alberto da Costa e de 
Cândida da Costa, nascido a 19 de março de 1901, 
em Bicas, Estado de Minas Geraes, residente a 
rua Ricardo Machado n. 42, operário, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal $e 
Espirito Santo. (Qualificação requerida.) 

112. César Neves de Carvalho (112), filho de Antônio de 
Carvalho e de Isaura Maria do Espirito Santo, 
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nascido a 3 de janeiro de 1886, no Estado do Rio 
de Janeiro, residente á rua Coronel Pedro Alves 
n , 17, operário, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Espirito Santo. (Qua
lificação requerida.) 

113. Egydio Geiger (113), filho de Júlio Geiger e de Maria 
Geiger, nascido a 7 de maio de 1891, no Districto 
Federal, residente á rua Souza Dantas n . 18, 
agrimensor, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de SanfAnna. (Qualificação 
requerida.) 

114. Bonifácio Antônio de Miranda (114), filho de Manoel 
Silverio de Miranda e de Emiliana Maria Alves 
de Miranda, nascido a 14 de maio de 1899, no 
Districto Federal, residente no Engenho da Rainha, 
rua 1, n. 15. operário, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Espirito Santo. 
(Qualificação requerida.) 

115. Américo Garcia Campos (115), filho de Messias Garcia 
Campos e de Maria Venancia, nascido a 18 de 
dezembro de 1898, em Espirito Santo do Pinhal, 
Estado de S. Paulo, residente á rua Barão de 
Itapagipe n. 194, commercio, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Gam
boa. (Qualificação requerida.) 

116. Eugênio Rodrigues de Souza. (116), filho de José Fran
cisco de Souza e de Alcina Calista da Conceição, 
nascido a 29 de setembro de 1908, em S. Pedro 
de Aldeia, Estado do Rio de Janeiro, residente 
á rua da Passagem n . 125, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
SantaAnna. (Qualificação requerida.) 

117. Geraldo Pereira de Paula (117), filho de Francisco 
Pereira de Paula e de Maria Eleodora de Jesus, 
nascido a 10 de maio de 1912, em Vargem Ale
gre, Estado de Minais Geraes, refeidente á rua 
General Pedra n . 263, commercio, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de E s 
pirito Santo. (Qualificação requerida.) 

118. Elisa Cardim da Silva (118), filha de Luiz Anton''o 
da Silva e de Elisa Ludovina de Oliveira, nascida 
a 26 de janeiro de 1867, em Porto das Caixas, 
Estado do Rio de Janeiro, residente á rua Haddock 
Lobo n. 45, domestica, solteira, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Espirito Santo. 
(Qualificação requerida.) 

119. Martiniano Brandão (119). filho de Balbino Brandão 
e de Maria do Rosário Brandão, nascido a 11 de 
novembro de 1905, em S. Salvador, Estado da 
Bahia, residente á rua Ricardo Machado n . 52, 
casa 19, alfaiate, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de SanfAnna. (Qualifica
ção requerida.) 

120. Domecilia Gomes db Prado (120), filha de Antônio 
José do Prado e de Generoza Gomes d'01iveira, 
nascida a 13 de acosto de 1876. na cidade de Ma-
roim, Estado de Sergipe, residente á rua Barão 
de S. Fe'ix n. 166. domestica, casada, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna. 
(Qualificação requerida.) 

121. Jayme Pinto Vieira (121), filho de Alfredo Pinto Vieira 
e de Rosa da Silva Vieira, nascido a 4 de no
vembro de 1909, no Districto Federal, residente 
á rua Engenho Novo n. 118. estudante, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Espirito Santo. (Qualificação requerida.) 

122. Carlos de Oliveira. (122), filho de Marina de Oliveira, 
nascido a 13 de fevereiro de 1909, no Districto 
Federal, residente á rua Lino Teixeira n . 474, 
casa 6, empregado no commercio, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Espi
rito Santo. (Qualificação requerida.) 

123. Maurício Fertín de Vasconeellos (123). filho de Alfredo 
Fertin de Vasconeellos e de Clotilde Camille F.ste-
phani Vasconeellos, nascido a 14 de julho de 1890, 
na Capital Federal, residente á rua Affonso Penna 
n. 89, commercio, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Espirito Santo. (Qua
lificação requerida.) 

124. Aron Gordon (124), filho de Cezar Moiseis Gordon e 
de Roza Gordon, nascido a 11 de março de 1901, 
em Braz, Estado de S. Paulo, residente á rua 
José Hygino n . 159, casa 13, commercio, casado, 
eom domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
SanfAnna. (Qualificação requerida.) 

125. Jacintho da Costa Cerqueira (125), filho de Jacintho 
da Costa Leite e de Amalia Cerqueira Vasques, 
nascido a 27 de dezembro de 1905, no Distrieto 
Federal, residente á rua S. Carlos s/n. (Quali
ficação requerida.) 

126. Menotti Palmieri (126), filho de Salvador Palmieri e 
de Joanna Carolina dos Santos, nascida a 26 de 
fevereiro de 1895, no Districto Federal, residente 
á rua General Pedra n. 159, negociante, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de San
fAnna. (Qualificação requerida.) 

127. Benedicto Alves (127), filho de America de Souza Al
ves, nascido a 16 de setembro de 1907, em Rio 
Preto, Estado de Minas Geraes, residente á rua 
do Bispo n. 17, operário, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Espirito Santo. 
(Qualificação requer ida. ) 

128. José Oetavio Martins Pereira (128), filho de José Mar
tins Pereira e de Adelia Santos Pereira, nascido 
a 12 de dezembro de 1894, na Capital Federal, 
residente á rua do Riachuelo n . 242. commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.) 

129. Alfredo Rodrigues Godoy (129), filho de Cyriaco Ro
drigues Lessa e de Cecilia de Godoy Lessa, nas
cido a 28 de fevereiro de 1896, no Districto Fe 
deral, residente á rua Leite Leal n . 4, casa 5, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Espirito Santo. (Qualifi
cação requerida.) 

130. Rubem Damasceno Silva (130), filho de João Damas
ceno e de Georgina Augusta da Silva, nascido a 
27 de julho de 1911, no Districto Federal, resi
dente á rua Castro Lopes n . 19, operário, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal do Espirito Santo. " (Qualificação requfe-
r ida . ) 

131. Valeriano Cavalheiro (131), filho de Anastácio Ca
valheiro e de Maria do Rosário Barrenba. nascido 
a 24 de setembro de 1885, na Hespanha, brasi
leiro naturalizado, residente á rua José Maria nu
mero 147, Penha, gravador, casado, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de San
fAnna. (Qualificação requerida.) 

132. Seraphim Carvalho da Silva (132), filho de Seraphim 
Carvalho da Silva e de Rosa Linhares da Siiva, 
nascido a 13 de novembro de 1902. em Nictheroy, 

Estado do Rio de Janeiro, residente á Estrada 
Velha da Pavuna n . 674, commercio, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de San
fAnna. (Qualificação requerida.) 

133. Adalberto Augusto Moutinho (133), filho de Júlio Au
gusto Moutinho e de Felismina de Jesus Mou
tinho, nascido a 4 de maio de 1913, no Districto 
Federal, residente á rua Frei Caneca n. 148, casa 8, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de 'Esp i r i to Santo. (Qualifi
cação requerida.) 

134. Alberico Garrita.no (134), filho de Nicolau Garritano 
e de Leticia Ma.rguarite, nascido a 14 de fevereiro 
de 1898, no Districto Federal, residente á rua 
General Pedra n . 163, sobrado, commercio, ca
sado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.) 

135. Alfredo Sabatino Russo (135), filho de José Izidoro 
Russo e de Silvana Russo, nascido a 16 de no
vembro de 1895, em Nictheroy, Estado do Rio 
de Janeiro, residente á rua São Francisco Xavier 
n . 541, casa 1, guarda-livros, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Espirito 
Santo. (Qualificação requerida.) 

136. Daniel Leitão Bragança ( 136), filho de Elias Netto Bra
gança e de Laura Leitão Bragança, nascido a 4 
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de março de 1913, no Districto Federal, residente 
á rua do Morro n. 104, commercio, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de San
fAnna. (Qualificação requerida.) 

137. Aydes Garcia Lhacer (137), filho de Elisa Garcia Lha-
cer, nascido a 9 de fevereiro de 1913, em Nicthe
roy, Estado do Rio de Janeiro, residente á rua Pe 
reira Franco n . 93, operário, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Espirito 
Santo. (Qualificação requerida.) 

138. Abilio Silva (138), filho de Secundino da Silva e de 
Maria Gonçalves Mendes, nascido a 11 de outubro 
de 1900, no Districto Federal, residente á rua 
Visconde de Itauna n . 411, negociante, solteiro, 
com domicilio eleitoral no., districto municipal de 
iSanCAnna. (Qualificação requerida.) 

139. José Assad (139), filho de Assad José e de Rosa Nassif, 
nascido a 11 de fevereiro de 1904, no Districto 
Federal, residente á rua Regente Feijó n. 143, so
brado, commercio, solteiro,- com domicilio elei
toral no districto municipal de SanfAnna. (Qua
lificação requerida.) 

140. Calixto Carvalho dos Santos (140), filho de Manoel 
Carvalho dos Santos e de Maria de Souza, nascido 
a 18 de abril de 1913, no Districto Federal, resi
dente á rua Farias de Britto n. 54, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.) 

141. Lourival Florennio do Rego (141), filho de João La
dislau do Rego e de Evangelina Laura do Rego, 
nascido a 16 de agosto de 1908, em Ipojuca, Es 
tado de Pernambuco, residente á rua do Bispo 
n. 15, motorista, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Espirito Santo. (Qua
lificação requerida.) 

142. Adalberto Monteiro (142), filbo de Mario Monteiro e de 
Virginio da. Rocha Monteiro, nascido., a 24 de de
zembro de 1899, no Districto Federal, residente á 
rua General Severiano n. 66, casa 5, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.) 

143. Augusto de Lima Perret, filho de Francisco Carlos Per-
ret e de Paula de Lima Perret, nascido a 6 de 
abril de 1879, em Cantagallo, Estado do Rio de 
Janeiro, residente á rua-Bandeira de Gouvêa n. 2, 
commercio, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de SanfAnna. (Qualificação r e 
querida.) 

144. João Farinelli, filbo de • Salvatore Farinelli e de The
reza Cinelli, nascido a 14 de fevereiro de 1898, 
no Districto Federal, residente á rua Senhor de 
Mattosinhos n. 139, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Espirito Santo. (Qualifi
cação requerida.) 

1:45. Noel Lobo, filho de Heitor-Lobo e de Zulmira Pinheiro 
Lobo, nascido a 11 de Novembro de 1906, no Dis
tricto Federal, residente á Avenida do Exercito 
n . 101, commercio, solteiro, com. domicilio elei
toral no districto municipal do Espirito Santo. 
(Qualificação requerida.) 

146. Henrique da Cunha Porto (146)', filho de Henrique da 
Cunha Porto e de Guilhermina da Silveira da 
Cunha Porto, nascido a 15 de agosto de 1885, em 
Olinda. Estado de Pernambuco, residente á rua 
São Francisco Xavier n . 456, commerciante, can
sado, com. domicilio eleitoral no districto m u 
nicipal do Espirito Santo. (Qualificação reque
rida.) 

147. Nestor Mourão do Couto Lima (147), filho de José do 
Couto Lima e de Maria Amélia-Alves Mourão de 
Lima, nascido a 11 de dezembro de 1889, no Dis
tricto Federal, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal do Espirito Santo. 
(Qualificação requerida.) 

148. Jayme Joaquim Veiga (148), filho de Manoel Joaquim 
Veiga e de Avelina Cândida Veiga,, nascido a 14 
de junho de 1912, no Districto Federal, residente 
á rua São Luiz de Gonzaga n. 261, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu

nicipal do Espirito Santo. (Qualificação reque
r ida . ) 

149. Lourival Lopes Torres, filho de José Lopes dos San
tos e de Joanna Lopes Torres, nascido a 27 de 
setembro de 1910, em Jurema, Estado de Per
nambuco, electricista, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Espirito Santo. 
(Qualificação requerida.) 

150. Catharina Machado (150), filha de Tertuilano Marques 
Machado e de Olga Machado, nascida a 26 de 
maio de 1912, no Districto Federal, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de SanfAnna. 
(Qualificação requerida.) 

151. Adalgiso Vidovi (151), filho de Marcilio Vidovi e de 
Amélia de Abreu Vidovi, nascido a 14 de dezembro 
de 1909, em Petropolis, Estado do Rio de Janei
ro, residente á Avenida Nova York n. 12, casa 1, 
bombeiro hydraulico, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de SanfAnna. (Qua
lificação requerida.) 

152. Daniel da Rocha Botelho (152), filho de Antônio da 
Rocha Prates e de Innocencia da Rocha Prates, 
nascido a 3 de março de 1890, em Rio Pardo, Es
tado de Minas Geraes, residente á rua Itapemi-
rim n. 148, commerciante, solteiro, com domici
lio eleitoral no districto municipal de SanfAnna.) 
(Qualificação requerida.) 

153. Nicanor Rodrigues Mathias (1531, filho de Francisco 
Rodrigues Mathias e de Adelia Mathias, nascido a 
29 de maio de 1900, no Districto Federal, residente 
rua Frei Caneca n. 126, commercio, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto Ide SanfAnna. 
(Qualificação requerida.) 

154. Sebastião Ribeiro Gomes (154), filho 'de Manoel Ri-
Ribeiro Gomes e de Maria da Conceição Gomes, 
nascido a 20 de janeiro de 1890, no Districto Fe
deral, residente á rua Monte Alegre n . 27. moto
rista, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de SanfAnna. (Qualificação reque

r ida . ) 
155. João Thiago Corrêa (155), filho de Ambrosio Thiago 

dos Santos e Ide Arminda Ribeiro Corrêa, nascido a 
14 de outubro de 1910, em São Manoel (Estado de 
Minas Geraes), residente á rua Estacio de Sá 
n . 7, solteiro, commercio, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Espirito Santo. (Qua
lificação requer ida . ) 

156. José da Silva Dliveira (156), filho de Manoel de Oliveira 
e de Ernesta da Silva, nascido a 17 de dezembro 
de 1912, no Districto Federal, residente á rua Pe
reira Landim n . 154, Ramos, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
SanfAnna. (Qualificação requerida.) 

157.. Emilio Carlos Hoffmann (157), filho de Rodolpho Hoff-
mann. e de Anna Alzira Diniz Hoffmann, nascido a 
8 de junho de 1902, em Petropolis, Estado do Rio 
de Janeiro) , residente á rua João Silva n . 150, 
commercio. solteiro, com 'domicilio eleitora) no dis
tricto municipal de SanfAnna. (Qualificação re
querida.) 

158. José Garcia Cunha (158), filho de Eladio Garcia e de 
Thereza Cunha, nascido a-5 de dezembro de 1910, 
no Districto Federal, residente á rua do Acre nu
mero 3-4,. commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de SanfAnna. (Qua
lificação requerida.) 

159. Sebastião Leão Soares (159), filho de Clinio Passos 
Soares e de Anna Ramos Leão Soares, nascido a 
6 de setembro de 190-5, em São João Marcos (Es
tado do Rio de Janeiro)-, residente á rua do Mer
cado n . 34, garçom solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação 
requerida;) 

160. Nilo Polydoro (160), filho de José Ferreira Polydoro 
e de Adelia Figuerola Polydoro, nascido a 19-^de 
abril de 1892, nem Nictheroy (Estado do Rio de 
Janeiro), residente á rua Flaok n . 22, empresário 
theatral, casado, com domicilio eleitoral no dis-
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tricto municipal de Espirito Santo. (Qualifica
ção requerida.) 

161. João Pereira dos Santos (161 j , filho de Arsenio Pereira 
dos Santos e de Alsina Moraes dos Santos, nascüdo 
a 7 de novembro de 1909, no Districto Federal, r e 
sidente á rua Pereira Franco n . 17, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no.districto mu
nicipal de Espirito Santo. (Qualificação reque
r ida . 

162. Francisco Caldas (162) filho de Lycurgo Siqueira Cal
das e de Tercina Cabral, nascido a l de novembro 
de 1903, em Macané (Estado do Rio de Janeiro), 
residente á rua Paula Britto n . 203, empregado 
municipal, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de SanfAnna. (Qualificação ex-
officio B . E . 67, n . 46.098.) 

103. Narciso Carvalho Leitão (163), filho de Joaquim de Oli
veira Leitão e de ' Isaltina Rebello de Carvalho, 
nascido a 2 de novembro de 1912, no Districto 
Federal, residente no Becco da Carioca n . 38, ope
rário, solteiro, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Espirito Santo. (Qualificação 
requerida.) 

164. Manoel Martins Ruiz (164), filho de Miguel Martins 
Ruiz e de Dolores Martin Y Martin, nascido a 15 
de maio de 1908, no Districto Federal, residente 
á rua 6, n . 94, Engenho da Rainha, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u 
nicipal de Espirito Santo. (Qualificação reque
rida.) 

165. Ernesto Villardo (165) filho de José Villardo e de Luiza 
Mazzeia, nascido a 4 de janeiro de 1912, no Dis
tricto Federal, residente á rua Dr . Agra n. 53, 
operário, solteiro, eom domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de SanfAnna. (Qualificação r e 
querida.) 

166. Ary de Andrade (166), filho de Augusto de Andrade e 
de Ernestina Silva de Andrade, nascido a 1 de ju
lho de 1912, no Districto Federal, residente á rua 
Figueiredo Pimentel n . 137, funecionario publico, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Espirito Santo. (Qualificação reque
rida.) 

167. Walter Weitsman (167), filho de Samuel Weitsman e 
de Rachel Weitsman, nascido a 17 de janeiro de 
1890, na Rússia, residente á rua Muniz Freire 
oi. 60, commerciante, casado, com domicilio leito-
ral no districto de SanfAnna. (Qualificação r e 
querida.) 

168. Oswaldo da Silva Reis (168), filho de Justino Pereira 
Reis e de Maria Magdalena Silva Reis, nascido a 
11 de janeiro de 1897, no Districto Federal, resi
dente á rua Clarimundo de Mello n. 196, operário, 
casado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Espírito Santo. (Qualificação requerida.) 

169. Olga Martins (169), filha de Álvaro Martins e de Maria 
Elizabeth Martins, nascida a 17 de agosto de 1912, 
em Campinas, Estado de S. Paulo, residente á rua 
iNabuco de Freitas n . 87, costureira, solteira, com 
domicilio eleitoral no districto de SanfAnna. (Qua
lificação requerida.) 

170. Romeu Gomes Paiva (170), filho de Evaristo Gomes de 
Paiva e de Eudaxia Figueiredo de Paiva, nascido 
a 15 de julho de 1897, em Varginha, Estado de 
Minas Geraes, residente á rua Haddock Lobo nu
mero 140, commerciarfte, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de SanfAnna. 
(Qualificação requerida.) 

171. João M. Cange (171), filho de Alexandre M. Cange e 
de Maria M. Cange, nascido a 24 de janeiro de 
1913, no Districto Federal, residente á rua 3 de 
Março n . 80, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitral no districto municipal de SanfAnna. 
(Qualificação requerida.) 

172. Satyro Francisco de Mello (172), filho de Manoel F ran 
cisco de Mello e de Anna Maria de Mello, nascido 
a 12 de janeiro de 1891, em Itapicurú, Estado da 
Bahia, residente á rua Gamma n . 1G-A, operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.) 

173. Affonso Martinez Ervella (173), filho de João Martinez 
Valverde e de Olympia Ervella Martinez, nascido 
a 10 de outubro de 1912, no Districto Federal, r e 
sidente á rua Haddock Lobo n . 179, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no distrito mu
nicipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.) 

174. Eugênio Guilherme de Simão (174), filho de Gabriele 
de Simone e de Rosina <Maida, nascido a 27 de no 
vembro de 1903, no Districto Federal, residente á 
r ua de SanfAnna n . 13, casa 18, operário solteiro, 
com domioilio eleitoral no districto municipal de 
iSanfAnna. (Qualificação requer ida. ) 

175. Franklin Manoel da Costa (175), filho de Manoel José 
da Costa e de Olivia Anna da Conceição, nascido a 
29 de novembro de 1910, em Saquarema, Estado 
do Rio de Janeiro, residente á rua Pedro Amé
rico n . 60, cotmmercio, casado, com domicilio elei
toral no districto de SanfAnna. (Qualificação re
querida .) 

176. Josó Rodrigues Leite (176), filho-de Ovidio Rodrigues 
Leite e de Chrysolina Ramos Leite, nascido a 11 
de abril de 1907,'em Campos, residente á Avenida 
Suburbana n\ 1.782, empregado no commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.) 

177. Odilon da Cunha Mesquita (177), filho de José da Cunha 
Mesquita e de Maria Mesquita, nascido a 15 de 
agosto de 1896, em Aracaju, Estado de Sergipe, 
residente á rua Antonia Alexandrina n. 8, Madu
reira, motorista, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de SanfAnna. (Qualifica
ção requer ida . ) 

178. Joviano de Araújo (178), filho de Francisco Manoel dos 
Anjos e de Maria Francisca dos Anjos, nascido a 
21 desgos to de 1912, em CurUripi, Estado de Ala
goas, resiaente á rua do Pinto, n. 24, casa 3, ope
rário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Espirito Santo. (Qualificação reque
rida .) 

179. J-oão Matta Ferrei ra e-Silva (179), filho de José Flo
rencio da Silva e de Amélia Maria Ferreira da 
Silva, nascido a 8 de Fevereiro de 1890, em Campos, 
Estado do Rio de Janeiro, residente á rua do La
vradio n . 153, pedreiro, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de SanfAnna. (Qua
lificação • requerida.) 

180. Vicente de Paula Pereira da Silva (180), filho de Anisio 
José Pereira da Silva e de Emilia Moreira Pe
re i ra da Silva nascido a 11 de dezembro de 1807, 
no Districto Federal, residente á travessa Martha 
da Rocha n . 19, commercio, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de SanfAnna. 
(Qualificação requerida.) 

181. João Cardoso (181), filho de Ernesto Cardoso e de Bea
triz Maria da Conceição, nascido a 24 de janeiro 
de 1*900, no Districto Federal, residente á rua 
Marquez de São-Vicente n . 135, funecionario mu
nicipal, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de SanfAnna. (Qualificação r e 
querida.) 

182. Marcilio Ferreira da Costa (182), filho de João Ferreira 
da Costa e de Julia-de Araújo Ferreira da Costa, 
nascido a 7 de maio de 1909, em Trajano Moraes, 
Estado do Rio de Janeiro, residente -a rua do La
vradio n. 111, operário, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto munieipal de SanfAnna. 
(Qualificação requerida.) 

183. Emygdio da Conceição Paes Leme (183), filho de An
tônio Pedro de Macedo Paes Leme e de Augusta 
Maria da Conceição, nascido a 1 de setembro de 
1900, no Districto Federal, residente á rua Dr. 
Bulhões n . 127, operário, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Espirito Santo. 
(Qualificação requerida.) 

184. Osório Pinheiro (184), í i lho de Jolindo Pinheiro da 
Gávea e de Zilda Pinheiro da Gávea, nascido a 
19 de abril de 1907, em Cantagallo, Estado do'Rio 
de Janeiro, residente á rua do Morro ' s |n . , com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de SanfAnna. (Qualificação re
querida .) 
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185. Juraey Rosa da Silva (185), filha de Francisco Egypto 
de Andrade Rosa e de Manoela da Silva Rosa, nas
cida a 5 de novembro de 1907, no Districto Fe 
deral, residente á travessa Martha da Rocha n. 
19, Engenho de Dentro, funecionaria publica, ca-' 
sada, com domicilio eleitoral no distrieto muni
cipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.) 

186. Jorge Assumpcão (186), filho de Maria da Conceição, 
nascido a 15 de janeiro de 1910, no Districto Fe 
deral, residente á rua Senador Euzebio n . 146, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Espirito Santo. (Quali
ficação requerida.) 

187. Nair Vieira Siqueira (187), filha de Alfredo Pinto Vi
eira e de Rosa da .Silva Vieira, nascida a 30 de 
maio de 1913, no Districto Federal, residente a 
rua do Engenho Novo n. 118, costureira, casada, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Espirito Santo. (Qualificação requerida.) 

188. Euclydes José de Oliveira (188), filho de Cònstantino 
de Oliveira e de Rosa de Oliveira, nascido a 14 
de maio de 1900, em Santa Rosa, Estado do Rio 
de Janeiro, residente á rua Maurity n . 21, empre
gado municipal, viuvo, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de SantAnna. (Qualificação 
requerida.) 

189. Ernesto Valentim (189), filho de João Perozzo e de 
Izabel Marehieri, nascido a 26 de abril de 1903, 
em Nova Friburgo, Estado do Rio de Janeiro, r e 
sidente á avenida Marechal Floriano n . 214, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de SanfAnna. (Qualificação re 
querida .) 

190. Antônio Alves Drumond (190), filho de Fernando Vi
anna Drumond e de Altina Nogueira Drumond, 
nascido a 8 de junho de 1905, em Rio Novo, Es
tado do Espirito Santo, residente á rua Dr. Josó 
Hygino n . 350, professor, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de SanfAnna. 
(Qualificação requerida.) 

191. David Bortmann (191), filho de Ernani Bortmann e 
de Rosa Bortmann, nascido a 21 de fevereiro de 
1907, em Mogy-Mirinj, Estado de São Paulo, resi
dente á rua do Lavradio n. 18, 2 o andar, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Espirito Santo. (Qualificação requerida.) 

192. Paschoal Donato (192), filho de Salvador Donato e de 
Izabel Rizzo, nascido a 16 de março de 1909, no 
Districto Federal, residente á rua da America n . 
164, commercio, solteiro, corn domicilio eleitoral 
no districto municipal de SanfAnna. (Qualifi
cação requerida.) 

193. João da Costa e Silva (19o), filho de Francisco da Costa 
e Silva e de Maria Rodrigues da Silva, nascido 
a 5 de outubro de 1905, no Districto Federal, r e 
sidente á rua Mattos Rodrigues n. 18, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Espirito Santo. (Qualificação reque
r ida.) 

194. Amaro Pinto de Oliveira (194), filho de José Martins 
de Oliveira e de Cecilia Pinto de Oliveira, nas
cido a 10 de julho de 1894, em Campos, Estado do 
(Rio de Janeiro, residente á rua Visconde de Itauna 
n. 43, commercio, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Espirito Santo. (Quali
ficação requerida.) 

195. Álvaro Pereira de Araújo (195), filho de Antônio Pe
reira de Araújo e de Catharina Coelho de Oliveira, 
nascido a 8 de abril de 1910, no Districto Federal, 
residente á rua da Harmonia n. 94, casa 10, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de SanfAnna. (Qualificação r e 
querida.) 

196. Manoel Ferreira Lima (196), filho de José Alexandre 
Lima e de Maria Ferreira Lima, nascido a 23 ds 
julho de 1900, em Fortaleza, Estado do Ceará, r e 
sidente á rua do Pinto n. 24, casa 3, operário, 
solteiro, cora domicilio eleitoral rio districto mu

nicipal de Espirito Santo. (Qualificação reque
r ida.) 

Nos termos do ar t 5°, § 10, do decreto n. 24.129, de 16 de 
abril do corrente anno, os títulos serão entregues, na forma 
estabelecida no ar t . 45 do Regimento Geral dos Juizos, Secre
tarias e Cartórios Eleitoraes, aos próprios eleitores, ou a 
quem restituir o recibo de que t rata o a r t . 15, § 4 o, com a 
assignatura do eleitor, no verso. Rio de Janeiro, 21 de agosto 
de 1934. — Eu, Ivane Evaristo de Oliveira, pelo escrivão, 
subscrevo e assigno. — Ivane Evaristo de Oliveira. 

SÉTIMA ZONA ELEITORAL 

(Districtos municipaes de Gamboa, SanfAnna e Espirito Santo) 

Juiz — Dr. Antônio Rodolpho Toscano Espinola 

De ordem do doutor juiz ejeitoral da Sétima Zona, da Se
gunda Uircuinscripção do Districto Federal, faço puulico, para 
conhecimento dos interessados, que foram muuüados expedir, 
peio doutor ju iz os títulos eleitoraes dos seguintes cidadãos: 

1»; . Eça Manoel de Oliveira Gomes (197), filho de João Manoel 
de Oliveira Gomes e de Isaura Lopes de Oliveira Go
mes, nascido a 12 de março de i91o, no Districlo Fe
deral, residente á rua Leopoldo n . 142-B, Andarahy, 
guarda-livros, solteiro, com domicilio eleitoral uo 
districto municipal tíe SanfAnna. (Qualificação 
requer ida) . 

1-98. Lupercyo Pinto Ribeiro (198), filho de Josó Pinto Ribeiro 
e de Deolinda Castello Branco, nascido a l l de 
março do 1913, na Capital Federal, á rua Senador 
Euzebio n. 184, sobrado, commercio, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de San
fAnna. (Qualificação requerida) . 

199. Gastão Rodrigues Garcia (199), filho de Eduardo Rodri
gues Campos e de Engracia Garcia Rodrigues, nas
cido a 5 de janeiro de 1900, no Districto Federal, 
residente á travessa Miranda n . 26, commercio, 
casado, com doinciilio eleitoral no districto de 
SanfAnna. (Qualificação requerida). 

200. João Baptista Eboli Júnior (200), filho de João Baptista 
Eboli e de Alice Moraes Eboli, nascido a 30 de 
agosto de 1905, no Districto Federal, residente á 
rua do Cattete n . 92, casa 26, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal üe 
SanfAnna. (Qualificação requerida). 

201. Josó SacJii (201), filho de Geraldo Sachi e de mãe ignora
da, nascido a 29 de junho de 1912 em Barra Man
sa, Estado do Rio de Janeiro, residente á rua do 
Morro n. 193, operário, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal do Espirito Santo. 
(Qualificação requerida) . 

202. Antônio Francisco Vianna (202), filho de Pedro Francisco 
Vianna e de Manoelina Vianna, nascido a 30 de 
dezembro de 1899, em Vassouras, Estado do Rio de 
Janeiro, residente á rua São Carlos n . 28, operá
rio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal do Espirito Santo. (Qualificação reque
rida) . 

203. Santhiago Pedro Valle (203), filho de Juvenal Rodrigues 
Valle e de Ignez Ottoildes Valle, nascido a 6 de 
agosto de 1906, em Barbacena, Estado de Minas Ge
raes, residente á rua Colina n . 6, commercio, ca
sado, com domicilio eleitoral no districto munici
pal do Espirito Santo. (Qualificação requerida) . 

204. Severino Ferreira dos Santos (2Ò4), filho de Miguel Felix 
dos Santos e de Maria Alexandrina da Conceição, nas
cido a 11 d.e janeiro de 1907, em Recife, Estado de 
Pernambuco, residente á rua São Roberto n. 49, 
operário, solteiro, eom domicilio eleitoral no dis
tricto municipal do Espirito Santo. (Qualificação 
requer ida) . 

203. Herlock Teixeira Júnior (205), filho de Roberto Teixeira 
Júnior e de Carlota de Siqueira Teixeira Júnior, 
nascido a 20 de julho de 1912, no Districto Fede
ral, residente á rua Commandante Maurity n . 4, 
commercio, casado, com domicilio eleitoral no dj"?'-
tricto municipal de SanfAnna. (Qualificação r e 
querida) . 
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200. Sylvio Nogueira de Oiiveira (206), filho de Manoel No
gueira de Oliveira e de Zilda Maia de Oliveira, nas
cido a 13 de xevereiro de 1900, no Districto f e d e 
ral, residente á rua Dona Maria n . 30, funeciona
rio d'a Ligtit, casado, com domicilio eleitoral no ' 
districto municipal do Espirito Santo. (Qualifica
ção "ex-olíicio" B . E . 16, n . 7 .726) . 

207. Edmundo Novaes (207), filho de Benjarnin Midosi de No
vaes e de Carolina Anna da Silva Novaes, nascido a 
11 de junho de 1894, no Districto Federal, residen
te á rua Justiniano da Roeíia n . 78, leiloeiro, ca
sado, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de SanfAnna. (Qualificação requer ida) . 

208. Antônio de Oliveira Ribas (208), filho de José de Oliveira' 
Ribas e de Maria de Jesus Riflas, nascido a 2-5 de 
junho de 1888, no Districto Federal, residente á 
rua Benedicto Hyppolito n . lOcí, operário, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal do 
Espirito Santo. (Qualificação requer ida) . 

209. Marcolino Rodrigues Gil (209), fiiho de Cònstantino Ro- ' 
drigues Guuha e de Josepha Gil Castelhano, nascido 
a 22 de março de 1902, no Districto Federal, resi
dente á rua da Candelária n . 87, commercio, sol
teiro, com domicilio eleitorai no distrioto munici-" 
pai de SanfAnna. (Qualificação requer ida) . 

210. Segismundo Zgerski (210), filho ole Alexandre Zgerski, e 
de Antonia Zgerski, nascido a 10 de julho de l«y5, 
em Florianópolis, Estado de Santa Catharina, resi
dente a rua Balthazar Lisboa n . 46, Andarahy, em
pregado no commercio, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Sanf Anna. (Quaii-' 
iicação requerida) . 

211. Ottilia Aguiar Cònstantino (211), filho de Joaquim Antouio 
de Aguiar e de Ottilia Ramos, nascido a 1 de junho 
de 1904, no Districto Federal, residente á rua Ge
neral Pedra n . 148, domestica, viuva, com domici
lio eleitoral no districto municipal de Sant,Anna. 
(Qualificação requerida) . 

212. José da Silva Paula (212), filho de Manoel Custodio da 
Silva Paula e de Augusta de Jesus Araújo, nascido 
a 9 de junho de 1910, no Districto Federal, resi- ' 
dente á rua Conde de Leopoldina n . 7.3, commer
cio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto' 
municipal do Espirito Santo. (Qualificação reque-
rida). ,. 

213. João dos Santos (213), filho de Felix dos Santos e de Ata
ria da Conceição, nascido a 7 de julho de 1909, no 
Districto Federal, residente á travessa Possolo nu
mero 20, operário, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipa] de SanfAnna. (Qualificação 
requerida. 

214. João dos Sanlos Araújo Filho (214), filho de João dos 
Santos Araújo, e de Mariana Nogueira dos Santos, 
nascido a 25 de setembro de 19110, no Districto F e 
deral, residente á rua Figueira n . i, casa 3, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no distr i
cto municipal de SanfAnna. (Qualificação .reque
rida) . 

215. Mario Martins de Moraes (215), filho de Francisco Men
des de Moraes e de AtihiMes Martins de Moraes, nas
cido a 1 de maio de 1910, em Santa Rita do Rio Ne
gro. Estado do Rio de Janeiro, residente á rua Ro
drigues dos Santos n . 70, solteiro, com domicilio 
eleitora] no districto municipal do Espirito Santo. 
('Qualificação requer ida) . 

216. Jorge de Oliveira Guimarães (216), filho de José Avelino 
de Oliveira Guimarães e de Maria da Graça Gui
marães, nascido a 7 de março de 1895, ii'o Districto 
Federal, residente á rua São Carlos n . 27, com
mercio, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal do Espirito Santo. (Qualificação "ex-
officio B . E . 59, n . 7 .893) . 

217. Pedro Guilherme Costa (217), filho de Guilherme Joa
quim da Costa e Silva e de Maria Adelaide Leite 
da Costa e Silva, nascido a 5 de abril de 1902, no 
Districto Federal , . residente á rua Haddock Lobo 
n. 420, commercio, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal do Espirito. Santo. (Quali
ficação requer ida) . 

21S. Jacintho de Mendonça Fiiho (318), filho de Jacintho José 
de Mendonça e de Maria Francisca, nascido a 2 de 
outubro de 1891, no Estado do Rio, residente á rua 
Miguel de Frias n . 72, commercio, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal do Espirito 
Sanlo. (Qualificação requer ida) . 

219. Aureliano Romeiro da Rocha (219), filho de José Romeiro 
da Rocha e de Paula Nery da Roeria, nascido a 7 de 
julho de 1899, no Districto Federal, residente á rua 
Barão de São (Felix n . 120, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal ds 
SanfAnna. (Qualificação requer ida) . 

220. Manoel Bemvindo de Freitas (2-20), filbo Maria Catharina 
de Freitas, nascido a 30 de julho de 1896, em Rio 
Bonito, Estado do Rio de_ Janeiro, residente á rua 
Moreira n . 172, operário, casado, com domicilio 
eleitoral "no districto municipal de SanfAnna. 
(Qualificação requer ida) . 

221. José Argonanta Rocha Lima (221), fiiho de Ar.-tonio Araú
jo Lima e de Rachel Rocha Lima, nascido a 6 de 
fevereiro de 1913, em SanfAnna, Estado de Aia
gôas, residente á rua Venancia Ribeiro n . 179, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de SanfAnna. (Qualificação reque
rida) . 

22s, Antônio Ignacio (222), filho de Ignacio Pereira e de Anna 
do Nascimento, nascido a 13 de maio de 1901, em 
Porto Cambupi (Cabo Frio) Estado do Rio de Ja
neiro, residente á rua do Riachuelo n. 217, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal d'e SanfAnna. (Qualificação reque
rida) . 

22ò. Esmeraldino da Cunha Rosa (223), filho de João Paulo da 
cunha Rosa e de Eulalia Gomes dos Santos Rosa, 
nascido a 15 de maio de 1908, no Districto Fede
ral, residente á rua Formosa n . 60, commercio, ca
sado, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de SanfAnna. (Qualificação requer ida) . 

224. Djalma da Silva e Sá (224), filho de Ascendino Ernesto 
de Sá e de Adalgiza Ribeiro da Siiva, nascido a 18 
de março de 1912, no Districto Federal, residente 
á rua Ermelinda n. 169, serralheiro, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de San
fAnna. (Qualificação requer ida) . 

225. Antônio Fernandes Lopes (225), filho de Romão Fernan
des e de Pura Lopes, nascido a 1 de novembro de 
1911, no Distrieto Federal, residente á rua Tava
res üuer ra n . 77, casa 8, operário, casado, com 
.domicilio eleitoral no districto municipal de San
fAnna. (Qualificação requer ida) . 

226. Balbino Felisberto de Lima (226), filho de Felisberto de 
Lima e de M.aria Catharina de Lima, nascido a 31 
de março de 1897, no Districto Federal, residente 
a rua Conde Bomfim n . 2'55, operário, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal do 
Espirito Santo. (Qualificação requer ida) . 

227. Cid da Costa Guimarães (227), filho de Antônio Manoel 
da Costa Guimarães e de Julia Mendes Costa 
Guimarães, nascido a 8 de outubro de 1885, em 
Campos, Estado do Rio de Janeiro, residente á rua 
Affonso Ferrei ra n . 42, Engenho de Dentro, com
merciante, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal d'e SanfAnna. (Qualificação r e 
querida) ." 

228. Daniel Ferrei ra de Souza (228), filbo de (Bertholino Fer
reira de Souza e de Adelina Evangel de Souza, 
nascido a 12 de abril de 1913, no Districto Federai 
residente á rua D. Emilia n. 31, commercio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal do Espirito Santo. (Qualificação requerida). 

229. Waidemiro Bento da Silva (229), filho de Urcina Maria 
da Conceição, nascido a 10 de agosto de 1903, no 
Districto Federal, residente á ladeira dos Tabaja-
ras n . 172, funecionario publico, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal do San
fAnna. (Qualificação requer ida) . 

230. Domingos Tito (230), filho de Ti to 'da Silva e de Tiheo-
dora da Conceição, nascido a 15 de agosto de 1896, 
no Districto Federal, residente á rua Aristides Lo-
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1)0 n . 9 7, commercio, soiteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal do Espirito Sanlo. 
(Qualificação requerida) . 

231. Francisco de Assis Lopes (231), filho <fe José Bento Lo
pes e de Maria Felippa dos Santos, nascido a 6 cie 
outubro de 1908, no Districto Federal, residente á 
rua D. Emilia n . 111, commercio, solteiro, com 
domicilio eleitoral no distrioto municipal do Es
pirito Santo. (Qualificação requer ida) . 

232. Domingos Mazzei (232), filbo de Francisco Mazzei e de 
Joaephina Trotte, nascido a 21 de julho de 1907, 
no Districto Federal, residente á rua Coronel Pe
dro Alves n . 113, casa 3, commerciante, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal do 
Espirito Santo. (Qualificação, requerida] . 

23b. Aristides de Souza (233), filho de Antônio de Souza e 
de Maria de Souza, nascido a 25 de março de 1905. 
em Olinda, Estado de Pernambuco, residente á rua 
General Pedra n . 51, operário, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de San
fAnna. (Qualificação requer ida ; . 

23i . Guarico Losso (234), filho de João Losso e de Congetta 
Provinciano, nascido a 2 de fevereiro de 1907, i;.o 
Districto Federal, residente á rua- Marquez de Sa
pucahy n . 172, commercio. solteiro, com domici
lio eleitoral no districto municipal de SanfAnna. 
(Qualificação requer ida) . 

"23a. Bernardino Xavier Rebello (2350, filho de Cândido Xa
vier Rebello e de Maria Delpüiina Rabello, nascido 
e. 6 de setembro de 1883, no Districto Federal, r e 
sidente á rua Miguel Ferreira n. 84, commercio, 
casado, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de SanfAnna. (Qualificação requerida) . 

230. José Bôaventura dos Santos (236), filho de Bôaventura 
•José dos Santos e de Joaquina Dorothéa dos San
tos, nascido a 16 de maio de 1893, em Jaraguá, 
Estado de Aiagôas, residente á avenida Salvador 
de Sá n. 179, operário, casado, com domicilio elei-

. toral no districto municipal do Espirito Santo. 
(Qualificação requer ida) . 

237. José Conrado Guimarães (237), filho de Conrado Guima
rães e de Clementina Maria de Jesus, nascido a 2 
de março de 18S6, em Parahybuna, Estado do Rio 
de- Janeiro, residente á rua Carmo Netto n . 220, 
funecionario publico, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de SanfAnna. (Qua
lificação requer ida) . 

238. Sérgio Martins de Oliveira (238), filho de Joaquim Mar
tins de Oliveira e de Leopoldina Martins do Es
pirito Santo, nascido a 25 de fevereiro de 1903, 
em Quatis de" Barra Mansa, Estado do Rio de Ja 
neiro, residente á avenida Marechal Floriano nu
mera 214, commercio, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de SanfAnna, com
mercio, casado, com domicilio eleitoral no distr i 
cto municipal de SanfAnna. (Qualificação reque
rida) . 

239. Paulo Pinto da Rocha (239), filho de Arthur Pinto da 
Rocha e de Rosa Conceição da Rocha, nascido a 15 
de fevereiro de 1913, no Districto Federal, residente 
á rua Maia Lacerda n. 49, operário, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de San
fAnna. (Qualificação requer ida) . 

£40. Eduardo Baptista Lopes (240), filho de Manoel Lopes e 
de Maria Baptista Lopes, nascido a 12 de outubro 
de 1906, no Districto Federal, residente á rua Jú 
lio do Carmo n. 4111, loja, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
SanfAnna. (Qualificação requer ida) . 

241. Lauro de Souza Carvalho (241), filho de José Cândido 
de Souza Carvalho e de Arminda de Paula Carva
lho, nascido a 10 de janeiro de 18192, na cidade de 
Ipú, Estado do Ceará, residente á rua Marquez de 
Olinda n. 18, commerciante, casado, com domici
lio eleitoral no districto municipal de SanfAnna. 
(Qualificação requerida) . 

242. Anthero Augusto Maia (242), filho de Agostinho Maia e 
de Carolina Quitheria Domingas, nascido a 29 de 
dezembro de 1880, em Barra do Pirahy, Estado do 

Rio de Janeiro, residente á rua Tenente Lyra nu
mero 23, funecionario publico, casado, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de SanfAn
na . (Qualificação requer ida) . 

243. Cronje Cordeiro Nobre (243), filho de Manoel Aprigio 
Nobre e de Rita .Cordeiro Nobre, nascido a 10 tíe 
março de 1906, em Baturité, Estado do Ceará, r e 
sidente á rua Bella n . 92, São Qnristovão, operá
rio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de SanfAnna . (Qualificação requeri
da) . • 

24'. João Baptista Rodrigues Filho (244), filho de João Ba
ptista Rodrigues e de Maria Baptista Rodrigues, 
nascido a 30 de junlio de 1907, no Districto Fe
deral, residente á rua Frei Caneca n. 553, casa 10, 
commercio, casado, com domicilio eleitoral no nis
tricto municipal do Espirito Santo. (Qualificação 
requer ida) . 

245. Luiz Lopes da Silva (245), -filho de Marcolino Lopes da 
Sirva e de Maria Pastora da Silva, nascido a 28 de 
maio de 1904, em Muricy, Estado de Aiagôas, re
sidente á rua General Caldwell n . &7, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal do Espirito Santo. (Qualificação requeri
da) . 

246. Luiz d'e Lima (246), filho de Francisco José de Lima e 
de Flausinda Maria de Lima, nascido a 9 de de
zembro de 1894, em Cachoeira. Estado do Espirito 
Santo, residente á rua Barão da Gambüa n. 166, 
casa 5-A, marítimo, soiteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Gamboa. (Quali
ficação requer ida) . 

247. José Augusto Ferreira (247), filho de José Ferreira Tur
co e de Anisia Augusto GoutirJho, nascido a 31 de 
dezembro de 1912, em Jatahy, Estado de Goyaz, 
residente á rua Evaristo da Veiga n. 119, sobrado, 
funecionario publico, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de SanfAnna. (Qua
lificação requer ida) . 

248. Armando Egberto Ramos e Silva (248), filho de Manoel 
Joaquim Ramos e Silva e de Ermelinda de Paiva e 
Mello Ramos e Silva Sobrinho, nascido a 5 de se
tembro de 189 4, em Caruaru, Estado de Pernam
buco, residente á praça Duque de Caxias n . 21, 
commercio, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de SanfAnna. (Qualificação re 
querida) . 

249. Aida Falcão Marques (249), filha dc Antônio Marques e 
de Amélia Falcão Marques, nascida a 30 de junho 
de 1008, em Itaborahy, Estado do Rio de Janeiro, 
residente á rua Silva Guimarães n . 61, domestica, 
solteira, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal do Espirito Santo. (Qualificação reque
rida) . 

250. João Arnauü Pedro (250), filho de Felipipe Pedrosa e de 
Herminia Arnaud Pedrosa, nascido a 3 de setembro 
de 1907, no Districto Federal, residepte á rua Fe 
lix da Cunha n . Hi2, casa 3, commercio, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal do 
Espirito Santo. (Qualificação requerida) . 

' 251 . Manoel Virgílio de Jesus (251), filho de Abreu de Jesus 
e de Maria Acelita de Jesus, nascido a 26 de se
tembro de 1892, cm São Salvador, Estado da Ba
hia, residenle á rua Maxwell n . 201, commercio, 
casado, com domicilio eleitora lno districto muni
cipal -de SanfAnna. (Qualificação requerida) . 

252. Alice Moraes Eboli (252), filha de Francisca Joaquim 
Moraes e d'e Christina Moraes, nascida a 3 de 
dezembro de 1884, no Districto Federal, residente 
á rua Bento Lisboa n. 72, sobrado, domestica, ca
sada, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de SanfAnna. (Qualificação requerida). 

253. Euclides Francisco da Silva (253), filho de Anastácio 
Francisco da Silva e de Leonor Rodrigues Fontes, 
nascido a 22 de abril de 1904, no Districto Fede-

'ral, residente á rua da Gamboa n. 50, operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral n.o districto mu
nicipal de Gamboa. (Qualificação requerida). v 

254. Umberto Gozzo (254), filho de Lucindo Gozzo e de Ce-
zira Bianctíi, nascida a 15 de março de 1912, en; 
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Mocóca, Estado de São Paulo, residente á rua 
Mesquita Júnior n . 57, operário, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal do Espi
rito Santo. (Qualificação requerida) . 

255. Luiz.Marcos Carneiro (25(5), fiMio de Luiz Carneiro da 
Costa e cie Joaquina Leal Carneiro, nascido a 7 
de outubro de 1910, no Districto Federal, residen
te á rua Barbosa Silva n . 26, commercio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni 
cipal do Espirito Santo. (Qualificação requerida) . 

256 Celestino d'01iveira (256), filho de Manoel d'01iveira e 
de Maria Julia, nascido a -8 de janeiro de 1900, 
em Portugal, brasileiro naturalizado, residente á 
rua João Caetano n . 17, proprietário, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de San
fAnna. (Qualificação requerida) . 

257; Achilles Palmieri (257), filho de Salvador Palmieri e 
de Paulina Nandi Palmieri, nascido a 29 de junho 
de 1904. em Petropolis, Estado do Rio de Janeiro, 
residente á rua Carmo Netto TÍ . 195, sobrado, 
commercio, casado, com domicilio eleitorai no dis
trieto municipal de SanfAnna. (Qualificação r e 
querida) . 

258. José Taveira Magalhães (258), filho de José Taveira Ma
galhães e de Maria Pereira Magalhães, nascido a 
14 de fevereiro de 1901, em Portugal, brasileiro 
naturalizado, residente á rua .Visconde de Itaúna 
n. 273, proprietário, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de SanfAnna. (Qua
lificação requerida' 1 . 

259. Durval Martins Cambolim (259), filho de Manoel Mar
tins Cambolim e de Ermelinda Rosa Cambolim, 
nascido a 16 de fevereiro de 1905. no Districto Fe 
deral, residente á rua ria America n . 160, com
mercio, casado, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de • Sanf Anna. (Qualificação reque
rida) . 

260. Paulo Roberto da Silva Oliveira (260). fiiho de Antônio 
Roberto da Silva Oliveira e de Carlota Creder da 
Silva Oliveira, nascido a 30 de 'julho de 1911. no 
Districto Federal, residente f, rua D. Minervina 
n. 31, commercio, solteiro, com domicilio eleito
ral no districto municipal de SanfAnna. (Quali
ficação requer ida) . 

261. Sebastião Martins de Araújo (261), filbo de Francisco de 
Araújo e de Thereza Martins de Araújo, nascido a 
20 de novembro d'e 1896, em Portugal, brasileiro 
naturalizado, residente á rua Senador Euzebio nu
mero 192, proprietário, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de SanfAnna. (Qua-
lifiração requerida) . 

262. João Rodrigues da Silva (262), filho de Rodrigo Antônio 
da Silva e de Maria Bernardes da Silva, nascido a 
8 de setembro de 1875, em Portugal, brasileiro na
turalizado, residente á rua Visconde de Itaúna nu
mero 179, nroprifUario. casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de SantAnna. (Qua
lificação requer ida) . 

263. Edison Lopes Alves Í263), filho de João Alves Cònstan
tino e de Maria Christina Lopes Alves, nascido a 
14 de novembro de 181914. em Biau, Estado de Minas 
Geraes. residente á rua SanfAnna n . 71, commer
cio, solteiro, com domicilio eleitoral no distrioto 
municipal de SanfAnna. (Qualificação reque
rida) . 

264. Salvador Donato Delmundo (264). filho de João Donato 
e de Carolina Cassele nascido a 18 de abril de 
1905, no Districto .Federal, residente á rua San
tAnna n. 68, commercio, casado, com domicilio 
eleitoral nn districto municipal de SanfAnna. 
(Qualificação requerida) . 

265. Francisco Bastos Ribeiro (205). filho de Antônio Ribeiro 
Bastos e de Custodia Maria da Fonseca, nascido a 
9 de fevereiro de 1876, em Filgueira, Portugal, 
brasileiro naturalizado, residente á rua SanfAnna 
n. 59, pmorielario. casado, com domicilio eleilo
ral no districto municipal d'e SanfAnna. (Quali
ficação requerida) . 

266. Onofre Vitoriano 0266), filho de Cecilio Victoriano e de 
Anna Paula Victoriano, nascido a 22 de abril de 

1911, no Districto Federal, residente á rua João 
Caetano n . 12, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de SanfAnna. 
(Qualificação requerida) . 

267. Josó Spinelli (267), filho de Francisco Spinelli e de Ma
ria Sabbado, nascido a 19 de janeiro de 1901, no 
Districto Federal, residente á rua da America nu
mero 167, casa ITI. operário, casado, com domici
lio eleitoral no districto municipal de SanfAn
na. (Qualificação requer ida) . 

268. Jeronymo de- S-ã (268), filho de Antônio José d'a Costa 
Pouzada e de Maria Magdalena Fortes de Sá. nas
cido a 3 de outubro de 1892. no Districto Federal, 
residente á avenida Mem de Sá r?. 102, artista 
circense, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal do Espirito Santo. (Qualificação 
requerida) . 

209. Manoel Joaquim Barbosa (269). filbo de José Joaauim 
Barbosa e ri'e Magdalena Barbosa, nascido a 8 de 
julho de- 1891, no Districto Federal, residenle á 
rua Senador Euzebio n . 43, commercio, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal do 
Espirito Santo. (Qualificação requerida) . 

270. Abilio Caldeira da Fonseca (270). filho de Antônio Cal
deira da Fonseca e de Maria Rosa. da Silva Perei
ra Vasconeellos. nascido a 13 de fevereiro de 1897, 
no Districto Federal, residente á rua São Christo
vão n. 423. casa 7. operário, viuvo, com domici
lio eleitoral no districto municipal do Espirito 
Santo. (Qualificação requerida) . 

271. Jayme da Silva Ferreira (271), filbo de Jayme Augusto 
Pinto Ferreira e de Amora da Silva Ferreira, nas
cido a 5 de outubro de 1912, no Districto Federal, 
residente á jru.a Senador Euzebio n . 32, commer
cio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal do Espirito Santo. (Qualificação re
querida) . 

272. Jorge Ferreira da Silva (272), fiiho de Leonel dos San
tos Júnior e de Rufina Ferreira da Silva, nascido 
a 25 de junho de 1913, no Districto Federal, resi
dente ' á rua São Christovão n . 138. commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal do Espirito Santo. (Qualificação "ex-of
ficio" B . E . 64 n . 7.672) . 

273. José Machado Coelho (273) filho de Antônio Machado 
Coelho e de Maria do Egypto, nascido a 30 de ou
tubro de 1866, no Districto Federal, residente á 
rua Miguel Fernandes n. 16, commercio. viuvo, 
com domicilio eleitoral no dislricto municipal do 
Espirito Santo. (Qualificação requerida) . 

274. Samuel Vieira Ribeiro (274), filho dé Samuel Sebastião 
Ribeiro e de Emilia Vieira Ribeiro, nascido a 4 de 
novembro de 1905, no Districto Federal, residente 
á rua Felippe Camarão n. 49, casa 3, commercio, 
casado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de SanfAnna. (Qualificação requerida) . 

275. Guilherme Serpa (275), filho de Ernesto Estrella Serpa 
e de Angélica Maria Serpa, nascido a 25 de junho 
de 1906, no Districto Federal, residente á rua Mar
quez de Sapucahy n. 26, corrimercio. solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de San
fAnna. .(Qualificação requer ida) . 

276. Helena Magdalena dos Santos Lopes (276), filha de Joa
quim Leonardo dos Santos e de Olinda Magdalena 
dos Santos, nascida» a 9 de janeiro de 1909. no Dis
tricto Federal, residente á rua da America n.160, 
domestica, casada, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de SanfAnna. (Qualificação r e 
querida) . 

277. Paulo Basilio (277), filho ri'e Paulo Antônio Basilio e de 
Corina Basilio. nascido a 14 de abril de 1911, no 
Districto Federal, residente á rua do Mattoso nu
mero 91, 'commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipa! do Espirito Santo. 
(Qualificação requerida.). 

278. Waldemar Faria de Mattos (278), filho de Francisco Fa
ria Mattos e de Albertina Pereira de Jesus, nascido 
a 12 de julho de 1906. no Districto Federal, resi
dente á rua General Pedra n . 2, commercio, sol-
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tfiiro, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de SanfAnna. (Qualificação requer ida) . 

279. João Teixeira de Andrade (279), filho de Adolpho Tei
xeira de Andrad'e e de Rita Paula Ribeiro de An
drade, nascido a 23 de junho de 1912, no Districto 
Federal, residente á rua Senador Euzebio, n . 39S, 

commercio, solteiro, com riomicilio eleitoral no 
dislricto munieipal de SanfAnna. (Qualificação 
requer ida) . 

280. Oscar Ferreira do Espirito Santo (280), filho de Josó do 
Espirito Sanlo e de Julia da Conceição Esipirito 
Santo, nascido a 8 de agosto de 1899, em Goyanna. 
Estmri'0 de Pernambuco, residente á rua Nabuco de 
Freitas n . 171. casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de SanfAnna. (Qualificação,' 
requerida) . 

281. Antônio Penna (281), filho de Vicente Pereira e de Esus-
sa Dopico Pereira, nascido a 6 de setembro de 
1904, no Districto Federal, residente á rua da Ame
rica n . 161, commercio, solteiro, com domicilio 
rleifnrn] no districfn municipal dc SarcfAnna. 
(Qualificação requer ida) . 

"w, M,i"if. Orou™ f| f l Almcif in r Si lva (282). filho fio M o 
Gomes d,i Almeida e Silva e de Antônio de V i n -
oenzi e Siiva. nascido a 14 de janeiro de 1897, no 
Districlo Federal, residente á rua Marquez de 'Sa
pucahy n . 311, empregado no commercio. solteiro, 
cem domicilio eleitoral no districto municipal de 
SanfAnna. (Qualificação requer ida) . 

2 8 3 . M a u r í c i o I g n a c i o B n r r c t ( 2 8 0 ) , fiilio d o A n t ô n i o B a r r o t o 
nascido a 30 de setembro de 1903, em Santa Maria 
'MagrinloTin, TCslndo do Rio do Janeiro, residente á 
rua Sao Carlos n . 187, operário, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal do Espi
rito Santo. (Qualificação requer ida) . 

284. Antônio Ferreira da Silva (284), filho de Antônio José 
Ferreira e de Felicidade Maria da Silva, nascido 
a 28 de fevereiro de 1910, no Districto Federal., 
residente á rua Dr. Augusto de Vasconeellos n u 
mero 171. operário, solteiro, com domicilio eleito
ral no districto municipal do E s p i r i t o Santo. 
(Qualificação requerida) . 

283. Carlos Dreilick Filho (285). filho d'e Carlos Dreilick e de 
Gravelina Ventura Estrella, nascido a 7 de mar
co de 1909, no Districto Federal, residente á r u a 
Leandro Martins n . 37. sobrado, commercio, ca
sado, com domici l io eleitoral no districto munici
pal do Espirito Santo. (Qualificação requer ida) . 

286. Hermes de Paula Pinto Filho (286). filho de Hermes de 
Paulo Pinto e de Hilda Cardoso Pinto, nascido a 
29 de novembro de 1S10, no Districto Federal, r e 

sidente á rua Dr. Augusto de Vasconeellos nume
ro 171, operário, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal do Espirito Santo. (Qua
lificação requerida) . 

287. Arcangelo Russo (287), filho de Pasquale Russo e de Fi-
loniena Russo, nascido a 3 d'e janeiro de 1859, na 
Itália, brasileiro naturalizado, residente ;í ruy. 
Visconde de São Vicente n . 69. commercio, viuvo, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
SanfAnna. (Qualificação requerida) . 

288. Cândido Faria Braga (288). filbo de iFirmino Faria Bra
ga e de Idalina Martins Vianna, nascido a 22 de 
dezembro de 1885, no Districto Federal, residente 
á rua da Alfândega n . 90, cobrador, casado, corn 
domicilio eleitoral no districto municipal do T5spi-
rito Santo. (Qualificação requer ida) . 

289. Sebastião Dantas Baptista (289), filho de Celestino Ba
ptista e de Delphina Dantas Baptista. nascido a fO 
de fevereiro de 1911, no Districto Federal, resi
dente á rua Leopoldo n. 640. Andaraby, estudante, 
solteiro, com domioilio eleitoral no districto mu
nicipal do Espirito Santo. (Qualificação reque
rida) , . 

200. Antônio Araújo (290), filho de Josá Francisco da Silva 
e de Maria Josepha de Araújo, nascido a 15 de fe
vereiro de 1904 em Juiz de Fora, Estado de Mi
nas Geraes. residente â avenida Automóvel Club 
n . 793, Enpi. do Matto. operário, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal do Espi
r i t o S a n t o . (Oiuilificncno r r r p i o r i d n ) . 

291. Manoel Felippe da Costa Bello (291), filho de Manoel José 
da Costa Bello e de Felinpa da Costa Bello, nas
cido a 8 de janeiro de M i l , no Districto Federai, 
residente á rua 'Barão ti'e Mesquita n . 587. estu
dante, solteiro, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de SanfAnna. (Qualificação reque
rida) . 

292. Deocleciano Pralon (292), filho de Felicia Maria da Pe
nha, nascido a 3 de abril de 1894. em Nictheroy, 
Estado do Rio de Janeiro, commercio, casado, coro 
domicilio eleitoral no districto municipal de San
fAnna. (Qualificação requer ida) . 

Nos termos do a r t . 5 o, paragrapho 10, do decreto numero 
24.129, de 16 d'e abril do corrente anno, os títulos serão en
tregues, na fôrma estabelecida no a r t . 46 do Regulamento Ge
ral dos JUÍZOS, Secretarias e Cartórios Eleitoraes. aos próprios 
eleitores, ou a quem restituir o recibo de que trata o art . 15, 
paragrapho 4 o, com a assignatura do eleitor, no verso. 

ítio de Janeiro, 21 de agosto de Ii9i34. Eu, Ivane Evaristo 
de Oliveira, pelo escrivão, subscrevo e assigno. — Ivane Eva
risto de Oliveira. 

Imprensa Nacional — (Off ic lnas do CalabouQO) 
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