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S U M M A R I O 

I Acta d» Trilmaiil Superior: 

6a sessão extraordinária, cm 14 .dé setembro de 193*. 

II Àctn do Tribunal Regional «lo JJistrlcto Federais 
,200° sessão, cm 28 cie agosto cie 1SB4,, 

iií — Kdlliíis e avisos. 

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

E í R Í T O R A l 

ACTA 

6o SESS.IO EXTRAORDINÁRIA, EM 14 DE SETEMBRO 
DE 1.934 

" PRESIDÊNCIA' DO SR. MINISTRO ' HElÓtKNEGILOÓ DE BAIUÍOS,". 
PRESIDENTE 

1) Abertura da" sess&o; 2) Leitura e 'approvagÇto 
da acta da" sessão anterior; 3)- Proposta do Sr. -JosG 
Linhares sobre a representação. profissional rias Ca-
iriaías Municípães e 1 nas" ÁssemHGas , Éstaduaes; 4) 
Julgamento do processo n. 63 — Divisão eleitoral de • 
Pernambuco; 0) Julgamento do processo n. 27 —• 
Divisão eVeitoral de Alagoas;. G) Julgamento ,do pro
cesso n... 51 '— Divisão - eleitoral da. Parahyba; 7) 
Julgamento do' processo n.- 410 .— Para — Sobre' o 

'̂ cancellamenÇo^do - registro ;do -.-Partido - Constituciona-
iista':" S)" Julgamento" do,processo' n". .678 — Ceará —r . 
Sobre" a .dispensa 'de ' juiz que' Queira ' candidatar-so -

• ás eleições ,det 14 .de outubro de 1934; ») Julgamento 
do processo;.n; 844. —.-São Paulo — Sobre eaneel-Ja-
niento de inseripção do- eleitor., João Rosa Lima;, 10) 

• Julgamento do."processo • n. 847 — PcdldqKde dispensa', 
do- juiz do Tribunal Regional,--Dr." Armando Hora 'de 
Mesquita; il-12) "Julgamento dos processos n. 851. e 
"S7« — Sobro o pedklo.de dispensa- cít> Dr. Euripedes 
Tavares da' Costa e quanto á organização de, lista 
de juntas para serem escolhidos juizes do Tribunal 
Regional; _13)' Julgamento ; do processo n. .856 ,-—. 
Ceará — Dispensa'do Dr. Raymundo Dias de Freitas,V 
como juiz do Tribunal ' Regional;*, 14-22) . Julgamento -
das inscripções dos -;eleitores, ' Raymundo AppoJonio 
Maciel, Antônio 'Joaquim da Silva, .Manoel Efo-

' nifaeio, Heitor Pereira, João • dos ' Santos, João 
Alves da Silva, Maria dás Dores Miranda, João 
Baptista Marcai, Glegario da Silva; 23) Julgamento 
do processo n. SCS — Sobre o pedido de transferen

cia do chefe de sc-cção do Tribunal Regional do 
Amazonas Dr. Felix Bossa;' 24)" Julgamento do pro
cesso n. S70 — Matto Grosso — Pedido de dispensa do 
juiz do Tribunal Regional Dr. Salvador Celso de Al
buquerque; 25) Julgamento do processo n.,877'—-
Parahyba — Pedido de dispensa do Dr. Coralio Soa
res de Oliveira,' juiz do Tribunal Regional da Pa
rahyba; 2G) Encerramento da sessão. >• 

A's nove horas, presentes os 'juizes ministros -Eduardo. 
Ef.p.mola e Plinio Casado, \dèsembargadorcs José Linhares e 
Oollàres Moreira; e doutor João Cabral; cinco (5), abre-se a 
sessão... E' lida e sem observações approvada, a acta da ses
são -anterior: No":e.xpedi'.ente,"o"Sr..- José Linhares propõe que 
o Tribunal' estude a. questão da representação profissional 
nas Câmaras Municipaes. e mis Assembléas Éstaduaes, a qual 
peta -ConstjUiiçÃo Federal,, parece ainda:depenâer das Consti
tuições.1 éstaduaes. E' a roa teria-adiada para .outra sessão a 
requerimento do Sr. Eduardo Espinola. O SR. COLLARES MO
REIRA relata o processo n-.-,53- (de .Pernambuco; divisão do 
Estado em zonas eleitoraes); por ter sido solicitada a appro-
vação do Tribunal Superior para o aeto do presidente :do 
Tribunal Regional'designando um juiz de direito da capital 
para substituir o juiz eleitoral que foi sorteado para fazer 
parte do Tribunal'Regional, o vota.nó sentido dé ser appro-
vado esse acto, que está de accordo com a lei. E' o voto do 
relator aeceito unanimemente. O Sn.. JOÃO CABRAL relata o 
processo n. 27 (de Alagoas, sobre a divisão do'Estado em 
zonas .eleitoraes), e vota para que,seja approvada a modifi-^ 
cação dó .plano anteriormente approvado, por ter sido feita 
pelo Tribunal Regional com observância , das prescripçoes 
legaes. O voto do relator 6 ácccitò unanimemente. O Sn. PLÍ
NIO CASADO relata o. processo"n. 51 ,(da"Parahyba, divisão do . 
Estado em zonas eleitoraes); e vota no sentido.de ser appro
vada a'alteração feita' no plano, a.nterioimento approvado, por 
ter essa alteração sido' imposta por uma modificação dá df-
"visão administrativa dó Estado, 'o^ter sido. feita de accordo 
com as formalidades legaes, sem ter-havido recurso. O voto 
do relator é unanimemente aeceito. O Sn. - COLLARES MOREIRA 
.relata, ó^processo n. 410 (do -Pará, registro do Partido Coíisti-
' tuèidtial'"â.ó• Pará,) ,?pai£ifoiçar pojabecimotito de um pedido 
de caneeUãmento do -registro, desse .partido,: e-!vota para que 
seja. julgamento convertido ém diligénçiaj/para que 'sejam 
requisitados os. respectivos-Estatutos. -"EV,o voto do relator 
aqceitòamanimemente.", OU Sn k, ..EDUARDO.: ESPINOLA relata no
vamente o processo n..:678 (dó.Ceará; sobre dispensa de juizes 
eleitoraes que sejam, candidatos a Deputado), para tomar co
nhecimento' de duvidas, levantadas sobre, .-interpretação do 
julgado-, o, vota no sentido de que a matéria ó.resolvida pela 
applioação dos arts.. tíõ -e- 86ida. Constituição. Federai; assim 
não'serão inelegíveis os juizes para, as. proxiiíias eleições,, 
pèlofacto de-serem magistrados, mas se acceitarem a -sua 
candidatura-ou exercerem o. mandato perderão, o cargo judi
ciário que exercem, uma vez decretada essa perda cin pro
cesso regular-na justiça, commum. E' unanimemente aeceito 
o "Voto do relator. O SR. JOÃO CABRA;, relata o processo nu
mero 844 (de São. Paulo, cancellãmento da' inscripção do 
eíeitór. João Rosa Lima, por motivo de dupla- inscripção).. e 
vota pelo cancellãmento dessa inscripção. O voto..do .relator 
é aeceito unanimemente. .0 SR. PLÍNIO CASADO relata o nr.o-' 
cesso'n. 847 (da Bahia, pedido de dispensa de juiz do/fri-

•bunal- Regional, feito pelo Dr. Armando Hora do Mesquita), 
cujo julgamento fora convertido em diligencia, e vota para 
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que se conceda a dispensa 'solicitada, por ter vindo: a..prova 
de que esse juiz exerceu o cargo por mais de dois annos. E' 
o voto do relator unanimemente aeceito.'.0 Sn,. JoÃo CABRAL 
relata. eonjunetamente os processos, 'ns.' ''851 (da Parahyba, 
consulta sobre se pode ser .organizada,nova lista, para a es-

• colha de juizes substitutos na impossibilidade de convocar 
ps dois existentes) e-876 (dó'mesràõ : Estado, pedido de dis
pensa de juiz do Tribunal Regional,, feito pelo .Dr. Euripedes 
Tavares da Costa), o vola, quanto ao processo n. 876, pela 
dispensa do Dr. Euripedes Tavares.da Costa, por ter apre
sentado attestado medico de que se encontra impossibilitado 

/ de exercer o cargo; o quanto, ao processo .número 851, que 
deve ser pedida a organização de nova lista, porque 

• nin dos juizes substitutos é o .que acaba de ser dis
pensado e .0 outro é parente próximo-de uni dos membros, 
do Tribunal Regional.'E' aeceito o voto do relator unani
memente, quanto ao Processo n. 876, e adiado o julgamento 
do Processo n.. 851, por ter pedido vista dos autos o Sr. Edu
ardo Espinola. O SR. J-pÃo CABRAL.relata, o Processo n. 856 
(do Ceara, ccmmunicação do presidente do Tribunal Regio-

'. nal de que ó-juiz desse Tribunal, Dr. Raymundo Dias de. 
. Freitas, havia em sessão .declarado, ter renunciado as fun-

eçõos .de juiz p.or ter aeceito o. cargo.de secretario de Estado), 
e vota pela concessão da- dispensa, observando-se não basta 
esta "simples declaração, para um juiz do Tribunal deixar o 
exercício, do>çargo. D.Tribunal, resolve que o juiz em ques
tão, perdeu o cargo que exercia no Tribunal .Regional, por 
ter ̂ aeceito cargo incompatível com aquelle, unanimemente. 

'0 ;"SR.,!PL[NIO CASADO relata o Processo"n. 858-.(do Maranhão, 
- canceiíamento. da inscripção do eleitor. Raymundo Appolonio 

Maciel, por, vícios nas' provas de sua.rqualificação), e vota 
pelo cancellãmento dessa inscripção. EVo -voto do relator 
unanimemente aeceito. O SR.-JOÃO CABRAL relata .os Próces-

. sos ns, 861, 866,-871 e 881 (de Minas Qeraes,:.cancellámento 

. das inscripções, respectivamente,, dos eleitores Antônio Joa
quim da Silva, Manoel Bonifácio, Heitor Pereira c João dos 
Santos, por terem apresentado como prova de idade uma . 
perícia medica), e vota pelo canceiíamento dessas inseri-" 
pções. O voto do relator é aeceito' unanimemente. Têm a 
mesma decisão, pelo mesmo motivo, os Processos ns. 863 e 

- 873, relatados pelo Sr. Plinic Casado, e referentes aos elei
tores João Alves-da Silva e Maria das Dôrés Miranda; nú
meros 865 e 875, relatados pelo Sr. Collares Moreira, e re
ferentesaos eleitores.' João- Baptista Marcai e Olegario da 
Silva-; ns. '862,e, 867, relatados pelo" Sr. Eduardo: Espinola, 
e referentes aòs eleitores Pedro Ribeiro da Silva e Sebastião 
Nicolau da Silva; todos de Minas :.Geraes. O Sn. JosÉLi-
NHÀRES, pela ordem, chama a attençao. do Tribunal para o 
facto de todos esses cancellamèntos se referirem a inscri
pções feitas em-uma só zona "(São João d'EI-Rey), e" propõe • 
que,;nã falta de procurador geral, seja levado o facto ao co
nhecimento do presidente do Tribunal Regional de Minas 
Geraes-para que .remetíamos,'processos de inscripção desses 

-eleitores aó:procuradorregional'.para que providencie como 
de direito 'para., apurar a responsabilidade dessa grave irre
gular idade. :E\ a proposta do Sr. José. Linhares unanime-
nrehte "ácceita. O^Sk,:" PLÍNIO CASADO relata o Processo nu
mero 868 (do Amazonas,, communicação dp presidente do 
Tribunal Regional da Um pedido de, trarisferencia do doutor -
.FelixBessa da secretaria desse Tribunal para a do Tribunal 
Superior), e- vota para que se. nãq.,. teme. conhecimento'desse 

-pedido por não: ter objeoto: E' o voto do relator aeceito 

;;•".• unanimemente: O SR:'::ÇÕI,LARES-MOREIRA relata o Processo 
:- -n.-'870' (de"Matto Grosso,: pedido dê dispensado desembar
gador':SáívadÒ^1 .Gelsd^de^^AIbúqrièrqu^de:^mémbro. do Tri
bunal Regional: por "ter ,m|u's ae...'60;anftús;ãe idade), e vota 
'para que" seja concedida a; dispensai/solicitada, por ser esse '-
juiz dos nomeados pelo Governo,' unicõ caso em que p.óde 
se; valer da dispensa por rnotivo-de. idade; :'E' : Unanimemente ., 
aeceito b voto dò relator.' O;SR. EDOÂRDÕ ESPITJOLA relata 

. ó Processo n. 877-"(dá Parahyba,' pedido de''dispensa do juiz ',. 
do 'Tribunal Regional, feito pelo Dr.. Còratiõ Soares de Oli- ".' 

• .veirã, por pertencer a dirèetoriá da; junta* estadual da "Liga' 
Eleitoral Catholica), e vota no sentidode ser o julgamento \ 

• convertido' em diligencia- para ser provado o aílègado e "íiidi- V 
cada a "data em que entrou para" a direciona dà junta esta- ?• 
dúat da Liga Eleitoral Catholica; "O voto'dô-'relator é aeceito "v 

fxinanimemeiile; Nada mais havendo "a' tratar;o Sr. presi
dente communica que na próxima, "sessão será discutida a 
reforma do Regimento Interno, para po!"-o: de accordo com 
a .Constituição Federal-, e declara' encerrada- a.sessão. Le
vanta-se a sessão ás dez horas ecincoènta tóinutos« -

T R I B U N A L R E G I O N A L D E J U S T I Ç A ELEI 
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ACTA 

230a SESSÃO, EM 28 DE AGOSTO DE '1934 

PRESIDÊNCIA DO SR. DESEMBARGADOR- MORAES SARMENTO, 
PRESIDENTE 

Aos vinte e oito dias do mez de--agosto corrente, p r e 
sentes os senhores desembargadores Moraes'Sarmento, Vi
cente.Pir.agibe, Souza Gomes, juiz federal doutor Castro Nu
nes, juiz de direito doutor José, Duarte e o jurista doutor 
Fernandes. Júnior, abre-se a sessão .á hora e no local de 
costume. O senhor presidente designa .para secretario ad-
Th.bc, o chefe de seceâo doutor Ocláeiiio Pessoa,, mandando 
jjròcéder.á 'leitura 3a acta da-sessão.anterior quó, posta em 
discussão, 'é .unanimemente approvada. E' lido o .seguinte 
expediente: ^dais. telegrammas' do senhor ínir.istr,o Ilerme-
íiegildo de Barros,' presidente do Tribunal Superior, 'con
tendo diversas cjreülares dando conhecimento das providen
cias tomadas para as próximas eleições. Entre cilas' á' de 
numero setenta e seis'solicita a'especial attençao dos juizes 
eleitoraes desta-região, para que no dia sete cie setembro 
próximo commuuiciuem o numero, de.cidadãos inscriptps em 
cada zona. eleitoral -e' até o dia doze do mesmo -mez.'infor
mem o ; numero total de eleitores inseriptos neste' Estado, 

•desde o inicio do alistamento, segundo-dispositivos do Có
digo Eleitoral; e a de numero setenta è sete, communicando 
caber, aos juizes eleitoraes no dia dezeseis de setembro pró
ximo a divisão das zonas cm 'secções eleitoraes designando 
o local e o - edifício' onde deverão funceionar "as - respectivas 
secções; nomear presidente e dois supplentes para cada uma 
dás mesas e publicar as "nomeações, de accordo com' o artigo 
sessenta e. cinco, paragrapho segundo do Código' Eleitoral, 
fazendo as communicações determinadas no paragrapho se- -
gurido do artigo sessenta e dois, do mesmo Código e commu
nicando também que nas novas. Instrucções foi mantido o 
paragrapho único do artigo terceiro permitündo áo Tribu
nal Regional alterar a divisão das secções ou nomear outros 
cidadãos para ns mesas, desde que seja necessário para mais 
regularidade das próximas eleições. O senhor presidente 
designa o -doutor. Burle de Figueiredo para auxiliar do dou
tor i.dmimdo -de. Oliveira .Figueiredo, - juiz da décima ifri-
meira 'zona.eleitoral.e informa, que dir.igiu-a -Cór-te • de-Ap-
pellação o pedido de dispensa das íutt.cçõ.es judiciarias feito 
pelo doutor .Nelson Hungria .Iloffbaüer; O senhor doutor 
Fernandes. Júnior relata e converte em diligencia os pro
cessos dos eleitores Edgard Patrício Ribeiro e Mario Felix 
da Gosta, afim de serem .juntas, .as respectivas fichas dàcty--
loscopicas ao primeiro processo e- uma das fichas ao se
gundo, o que é approvado pelo Tribunal. Pelo senhor de
sembargador Vicente Piragibe são convertidos em diligen
cia os processos dos requerentes Wladímtr Gusmão de' An
drade, Maria Vieira e João Joaquim da Siiva, afim de serem 
juntas as respectivas fichas dactytoscopicas, o que é appro
vado 'unanimemente.. A seguir relata a consulta do senhor, 
doutor Cêz&rio Alvim, juiz da.primeira.^ona eleitoral,, sobre 
sé poderão ainda, até o dia.: trinta e. uni '4o corrente ..mez, ser 
recebidas listas de :qúa'IifícaçTio..."ex-offiCio!1, como preten
dem'vários interéssadós".e se o limite, da prorógação,. ate ás 
dezoito horas 'do dia trinta .e vtn, vigorará também para a 
entrada;tibs çaft,orios. dos.prü.cessoâ provenientes dos.postos 
eioiti.rraes. O Tribunal- re.si.iive,' quanto 'ao primeiro' item, 
manter" a decisão já proferida em sessão de doze de juííno 
do corrente anuo, isto é, que o, prazo para o recebimento 
de listas para a qualificação'""es-officio" ficou esgotado no 
dia dézesei^, de-agosto'corrente;: contra-o voto "tio doutor José 
Duarte que é pelo' rècebiftienfo 'contínuo tias referidas lis— 

.tas; quanto,ao segmid.o-.itcm, o Triijunal approya .unanime
mente, que : o limite da. píorogação, ,à'té ás dezoito libras cio' 
dia trinta e um, vigorara também pára os postos eleitoraes, 
devendo ser o expediente das,Varas, nesse dia, prorogado 
mais uma hora.; 'O" senhor ; ; desembargador Souza Gomes 
relata o processo de exelusão, por fallecimeuto, dos senhores 
Damaso Albano-dòs-SáiiteV e -Silviuo Lima o vota para ser 
feita a. exclusão da lista do.s" eleitores .e. os autos remettidos 
ao Tf ibunãr." Superior' pára òs "fins "cie' direito;'" Ô mesmo 
juiz eo^v^rte.çm diHgeiicia.,os..processos de transferencia de 
Antônio -Durvaí-de' Garvalhó,-afim-de se juntar ao processo 
as fichas dacJyloscopicas,:5e''. de. Luiz de '.Mendonça "P^idilha 
S ; José '01ympió'da Silva, afim'-; dó" baixarem "ós "processos 

C o n f e r e c o m o O r i g i n a l 
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. ••ao juizp originário, para que,. cumprido o disposto no para-
-grapho nono' dò artigo quinto dõ .'decreto numero vinte e 

quatro mil cento e vinte e nove, sejam os mesiHos. enviados, 
a este Tribunal pará':os devidos fins, o que é approvado .una
nimemente. O senhor doutor Castro Nunes relata o processo., 
de éiâstão cia Costa Pereira e manda excluil-o da lista dos 
eleitores e serem os autos remettidos - ao. Tribunal Superior, 
o que é approvado pelo Tribunal. São relatados pelo. senhor 

'Dr. José Duarte a reclamação numero setenta, e oito. do Diva 
Ribeiro Neves, pedindo seja. reetifiçado seu nome,-para o de 
"Diva Neves Borges, Levantada a preliminar sobre a. com
petência para conhecer dá matéria, o senhor relator julga ser 
a mesma do juiz'- eleitoral e vota para ser 'a representação 
encaminhada ao juiz da quinta zona, hoje nona zona,- para 
ser expedida a quarta via, observado o que dispõe o artigo 
quarenta e sete do Regimento Geral dos JUÍZOS," Secretarias 
c Cartórios; é approvado unanimemente; o recurso do elei
tor Alfredo Alves Baptista da decisão do juiz por não ter o 
mesmo apresentado proya do. idade para. sua qualificação. 
'11' levantada a preliminar sobre o prazo para a interposição 
do recurso (artigo sessenta e sete do Regimento, dos Tri-

' bunaes Regionaes) e acompanhando a preliminar o Tribuna! 
resolve não conhecer do recurso por ter sido' interposto 
fora do prazo legal; o processo numero, dezesele de João 
Cubanas, delegado de Parlipo Socialista Brasileiro, encami
nhando o recurso de um eleitor cujo processo, foi indeferido 
pelo juiz competente, visto- não ter o alistando apresentado 
prova do idade. Não constando, a .interposição- do recurso 

. o senhor relator vota para não se conhecer da representação, 
o que é approvado pelo. Tribunal; a- representação numero 

.oitenta e dois de Osório Burichc dos Santos reclamando seu 
titulo eleitoral, visto já ter sido qualificado ex-officio. O 
senhor relator converte p. julgamento em diligencia, afim do 
juiz.respectivo informar sobre a reclamação; a representação 
numero oitenta e um de Waldemar Martins Maia, contra o 
Syndicato dos'Lavradores do Districto Federal, que rem.et-
teu a lista .do qualificação, ex-officio dos seus associados 
com nomes de pessoas estranhas á< classe o-também de pes
soas analphabelas, listas essas" já publicadas no "Boletim 
Eleitoral". O senhor relator vota pelo encaminhamento do 
processo ao senhor procurador regional, a quem compete 

•promover as diligencias. - E' approvado. unanimemente. Nada 
mais havendo a tratar, é encerrada a sessão' ás treze horas 
;0 meia. E eu, Octaeilio Francisco Pessoa, secretario ad-hoc, 

;jíiz lavrar esta. neta, que .assigno. — Oclacüio Francisco 
vJfcssôa. — Luiz. Guedes de Moraes Sarm*vto, presidente. 

• '<*: * " . 

oi' E M T A E S E AVISOS 

O'! 

Serviço Eleitoral 

SEXTA ZONA EliEITORAI. 
LAGOA 

SEXTA SUCÇÃO 
Píaeido. de Sá Carvalho, presidente da Mesa Eleitoral 

da 6* secção da Lagoa, communica a quem-interessar possa, 
que, nomeou para. secretários da. referida secçap os senhores 
Adhemãr de Oliveira Nogueira e José Luiz Coelho de Aguiar, 
na eleição a realizar-se no dia 14 de outubro próximo fu
turo; devendo a Mesa iustallar-se às 7 horas, á rua Martins 
Ferreira n. 72. Dado e passado nesta Capital Federa!, aos 
3 9 dias do mez de setembro de 1934. — Plácido dé Sá Car
valho. . . . . 

E X P E D I Ç Ã O D E T Í T U L O S 

{-Decretos ns. £2.368, fle 5 <3e dezembro fie 1D82 e 21.129, <Ja 14 
úe abril do 1DS4) 

Segunda Circumscripção 

NONA ZONA ELEITORAL 

(Oistvictos muiiicipaes de Tijuca e Engenho Velho) 
Juiz — Dr. iloão Severlano Carneiro da Oitiilia 

•.-• ŷ JDe ordem do Dr. Juiz Eleitoral ria. 0 a Zona da 2 a-Cir-
• .caESseripcao do Districto Federal, faço publico, para. conhe

cimento dos ' interessados, que, . por despacho do cor
rente mez, foram mandados expedir pelo MM. juiz os títu
los de eleitores dos seguintes cidadãos: 

418. Hélio Carrilho, filho de Américo César Carrilho e de 
Balbina Passos Carrilho, nascido a 9 de setembro 
de 1906, no-Estado do Rio de Janeiro, residente á 
travessa Hemengarda n. 46, operário, solteiro, 
com domicilio eleitoral'no districto municipal do 
Engenho Velho. (Qualificação cx-officio, Boletim 
Eleitoral 66.) 

419. Pelucio Gomes, filho de Romão Gomes e de Leopoldina 
da Conceição, nascido a 28 de abril de 1S93, em 
São Sebastião'do Alto, Estado do Rio de Janeiro, 
residente, a rua Joselinai Fernandes n. 20,, fun
ecionario .publico; casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Engenho Velho. (Qua
lificação requerida.) 

420. Celso Bueno Penteado, filho de João Leite de Camargo 
Penteado e' de Umbelina Alves Bueno Penteado, 
nascido a 19 de abril de' 1887, em Campinas, Es
tado de S. Paulo, commercio, solteiro,,com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Engenho 
Velho. (Qualificação requerida.) 

421. Raymundo Pereira da Silva, filho de José João Vieira 
dos Santos e de Petronilha Maria da Conceição, 
nascido a 26 de novembro dc 1908, em Campina 
Grande, Estado de Parahyba do Norte, residente 
& rua -Pereira Nunes n. 289, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto-municipal de 
Engenho Velho. (Qualificação requerida.) 

422. Lincoln de Moraes, filho de Sebastião Tiburcio dc Mo* 
raos e dc Amalia de Moraes, nascido a 28 dc abril 
de 1904, no Districto Federal, residente à rua 
Francisco Vaíle n. 17, commercio, solteiro, com-
domicilio eleitoral no districto municipal de .En
genho Velho. (Qualificação requerida.) 

423. Francisco-de Albuquerque, filho de Guilherme de Al
buquerque e de Frederiea Parahybuna de Albu
querque! nascido a 13 de julho de 1896, em Ni-
ctheroy, Estado do Rio de Janeiro, residente á rua 
Professor Gabizo n. 321, despachante aduaneiro, 
casado, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal do Engenho Velho. (Qualificação reque
rida .) 

424. Guilherme de Oliveira Teixeira, filho de José Joaquim 
de Oliveira Teixeira e de Cândida de-Castro • Ma
chado Teixeira, nascido a 30 de dezembro de 1887, 

~~ no Estado de Minas Geraes, residente á.riia Mou
ra Brito n. 41, funecionario municipal, solteiro, 
com domicilio eleitoral no. districto municipal do 
Tijuca. (Qualificação cx-officio, B.E. .30.) 

425. Joaquim Eduardo de Avellar Brandão, filho de Joaquim 
Eduardo Leite Brandão e de Francisca'do Paula 
de Avellar Brandão, nascido a 29 de fevereiro de 
1864, no Districto Federal, residente á rua Felix 
da Cunha n. 38, advogado, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Engenho Ve
lho. (Qualificação ex-officio, B.E. 69.) 

426. Gilberto de. Faria Martins Moreira, filho de Carlos José 
Martins Moreira e de Maria Amélia Faria Martins, 
nascido a 26 de abril de 1899, era Campos, Estado 
do Rio de Janeiro, residente á rua Desembarga
dor Izidro n. 145, commercio, casado, com domi
cilio eleitoral no districto municipal cie Tijuca. 
(Qualificação requerida.) 

427. Hamilton Neves Nogueira de Sá, filho de José Noguei
ra de Sá e dc Rosa Neves.de Sá, nascido a 23 de 
novembro" de 1911, no Districto Federal, estu
dante, solteiro,.,com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Engenho Velho. (Qualificação 
requerida.) 

428. Serapliim Rodrigues Gonçalves,)-filho de Antônio José 
Gonçalves e de Maria Rosa do Espirito. Santo, 
nascido a 29 de junho de 1874, no Districto Fe
deral, operário, viuvo, com domicilio eleitoral, no 
districto municipal de Tijuca. (Qualificação re
querida.) 

420. Camillo Mathias, filho de Francisco Mathias e de Lina 
E>aniel, nascido a 4 de fevereiro de 1901, no Es
tado de São Paulo, funecionario publico, solteiro, 
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431. 

432. 

com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Tijuca. (Qualificação cx-officio, B.E. 33.). 

430. Rubem de Souza Rámalho, fillio de João de Souza Rá
malho e de Maria Augusta de Oliveira, nascido a 
20 de maio de 1912, no Estado do Rio de Janeiro, 
residente a rua Conde de Bomfim n. 1.052, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Tijuca. (Qualificação reque
rida.) 

Estevaro Quirino da Rocha, filho de Emilio Rocha e 
de Amélia de Jesus, nascido a 4 do agosto de 1898, 
no Districto Federal, residente á rua General 
Sampaio n. 8, operário, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Tijuca. (Qua
lificação requerida.) 

Epaminondas Ferraz da Cunha, filho de Epamüiondas 
Benedicto da Cunha e de Lucind=i Ferraz da 
Cunha, nascido a 24 de fevereiro de 1913, no Dis
tricto Federai, residente á-rua Barão de Mesqui
ta n. 687, casa 2, militar, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Engenho Ve
lho. (Qualificação requerida.) 

433". Iiineu Tortori, filho de Eloy Tortori e de Branca*Tor-
tori, nascido a 23 de maio de 1913, no Districto 
Federal, residente á avenida Suburbana n. 216, 
militar, soUeiro,~"com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Engenho Velhp. (Qualifica
ção rcmierída.l 

434. Magdaiena Mazzei Rosa, filha de Agostinho Mazzei- e de 
Rosaria Araújo Mazzei, nascida a 24 de julho clu 
1894, no Districto Federal, residente á rua São 
Christovão n. 623, casa 2, domestica, casada, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Ti
juca. (.Qualificação cx-officio, B.E. 70.) 

435. Amai ia Machado Rosa, filha de Lindolpho José Ma
chado e de Maria José da Silva Machado, nascida 
a 1 de setembro de 1907, no Districto Federal, 
residente á rua S. Christovão n. 623, casa 2, do
mestica, casada, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal dc Tijuca. (Qualificação requerida, 
B.E. 55.) 

"43ô. Floriano dc Andrade Silva, filho cie Antônio Gonçatves 
de Andrade Silva e de UmbeUtra de Pauta, c Silva, 
nascido a 8 de junho cie 1905, no Districto Fe-' 
deral, residente a rua Felipe Cardoso n. 111, Cura-
to de Santa Cruz, militar, casado, com. domicilio 
eleitoral no districto municipal de Engenho -Ve
lho. (Qualificação requerida.) 

Hunoraio Mattos Gonçalves, filho de -Gabriel Gonçalves 
e de Luzia Mattos Gonçalves, nascido a 22 de de
zembro de 1910. no Estado do Maranl.ão, auxiliar 
de enfermeiro, solteiro, com domicilio eleitoral 

' no.districto municipal cie Engenho Velho. (Qua
lificação ex-officio, B.E. 68.) 

Raymundo da Purificação, filho de Oecilio Cayrcs é de 
Izabel Maria da Conceição; nascido a 3 de. feve
reiro de 1906.. em S. Luiz, Estado do Maranhão, 
residente á rua Pereira da Costa n. 27, militar, 
tasado, com domicilio eleitoral no districto mu-
.ticipa! de Engenho Velho. '(Qualificação ex-offi
cio, B.E. 70.) 

Clodomiro Fortes Flores, Íilho de Manoel Balduino Flo
res e de Máxima Forest Flores, .nascido a 19 cló 
setembro de 1908, no Districto Federal, residente 
a rua do Mattoso a. 118, militar, solteiro, com do- . 
micilio eleitoral no districto municipal cie. Enge
nho Velho. (Qualificação ex-ffici,o, B.E. 70.) 

Braulio Gomes Martins, filho de Guilherme Gomes Mar
tins c de Rosa Floriana da Silveira, nascido a 13 
dc julho de 1899, cm Araruama, Estado do Jtio de 

* Janeiro, residente á travessa Dr. Araújo n. 21, 
operário, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Engenho Velho. (Qualifica
ção requerida.) 

441. Herval Faria Tihoco, filho de José Cardoso Tinoco e de 
Olivia Faria Tinoco, nascido a 1 de dezembro de 
1903, em Campos, Estado do Rio, commerciante, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Tijuca. (Qualificação requerida.) 

437 

438 

439 

440 

412. Arão Ramos dc Oliveira, filho de Fernandes Francisco 
de Oliveira e de Emilia de Oliveira, nascido a 3 
de março de 1901, no Districto Federal, residente 
á rua Baicurú n. 19, empregado publico, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Engenho Velho. (Qualificação requerida.) v 

453. Pjdro Mazzei da Rosa, filho de Arthur José da Rosa e 
de Maria Thereza Mazzei da Rosa, nascido a 9 
de junho de 1908, no Districto Federal, residente 
á rua.Emancipação n. 26, commeroio, casado, eom 
domicilio eleitoral no districto municipal de Ti
juca. (Qualificação requerida.) 

444. José Natalino, filho de João Natalino e de Bertulina 
Fernandes, nascido a 12 de setembro de 1900, no 
Districto Federal, empregado publico, solteiro, 
eom domicilio eleitoral no districto municipal de 
Engenho Velho. (Qualificação ex-officio, Boletim 
Eleitoral 70.) 

4 45. Pedro Advmcola de Moura, filho de. José de Moura e 
de Etiza Maria de Moura, nascido a 1 de agosto 
de 1903, no Estado do Piauhy, residente á rua do 
Areai n. 34, militar, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Engenho Velho. 
(Qualificação ex-officio, B.E. 68.} 

'446. Alfredo Lourenço da Costa, filho de José Lourenço da 
Costa e de Adelaide- Viüar da Costa, nascido, a 22 
de dezembro de 1893, no Districto Federal, resi
dente á travessa S. Vicente n. 35, commercio, ca
sado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Tijuca. (Qualificação requerida.) 

4í7. Norival Telles dos Santos, filho dc Eugênio Joaquim 
dos Santos o de Adelaide Telles dos Santos, nas
cido a 11 de- janeiro de 1910, no Districto Fe
derai-residente á rua Virginio Vídal n. 147, ope
rário, casado, corri domicilio eleilorah no distri
cto municipal de Tijuca. (Qualificação requerida.)' 

4'iS. Ouvi» Pereira Coutinho, filho de Roldão Pereira Cou-
í.inho e de Gabriella Ceeilia Duarte, nascido a 16 
de novembro de 1.905, cm Conceição da Formosa, 
Estado de Minas Geraes, residente á rua Figuei
ra de Mello n. 466, commercio, solteiro, com do
micilio eleitoral no districlo municipak de En
genho Velho. (Qualificação requerida.) 

419. Alberto Farah, filho de Theophüo Farah e do Adelaide 
Dadde Farah, nascido-a l l .de dezembro de 1912, 
no Districto Federal, residente á. rua General 
Bruce n. 97, térreo, commercio, solteiro, com do
micilio eleitoral no'districto municipal dc Enge
nho Ve™o. ' (Qualificação requerida.) 

450. Francisco Saraiva, filho do José Saraiva e de Maria Ci-
zirha, nascido a 15 de .julho de 1912, no Districto 
Federal, residente á rua Sobral n. 29, estudante, 
solteiro, com domicilio- eleitoral no districto mu
nicipal de Tijuea. (Qualificação requerida.) 

451. Aleixo Brandão, filho de José da Silva Brandão e cie 
Estanislavà- da Silva Brandão, nascido a 12 de 
abril de 1911, em Santo Aleixo, no Estado do Rio 
-de. Janeiro,, residente á rua General Canabarro 
n. 25, casado, com domicilio eleitoral uo distri
cto municipal de Engenho Velho. 

452. Álvaro da Silva Ferraz, filho de Antônio José Ferraz 
e de Joaquina. Allao, nascido a 25 de julho de 
1909, no Districto Federal, residente á rua Barão 
de S. Francisco Filho n. 16, commercio. solteiro, 

. com domicilio .eleitoral no districto municipal de 
Tijuca. (Qualificação requerida.) 

- 453. Euchario Mello de Souza, filho do Abilio Antônio de 
Souza e de Ignez Mello de Souza, nascido a 28 dc 
fevereiro de 1895, em Santa Anna de Tiradentes, 
Estado do Rio -de Janeiro, residente á rua Viscon
de de Itamaraty n. 83, commercio, casado, com 
domicilio eleitoral no'districto municipal de En
genho Velho. (Qualificação requerida.) 

454. Violeta Motta de Campos Borda, filha cie José Konorio 
Silveira da Motta e de.Luiza. Silveira da Motta, 
nascida a 27 de dezembro dc 1889, em Mogy das 
Cruzes, Estado.de S. Paulo, residente á rua Silva 
Guimarães n. 22, professora, casada, com domi-
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. cilio eleitoral no-districto municipal de Tijuca,, 
(Qualificação ex-officio, B.E. 9.) 

ti'455. Euridico do Oliveira Cláudio c'.a Silva, filha de Anto-
/. nio Pereira Leite de Oliveira e de Dionisia do 
s?J Rego Leite de Oliveira, nascida a 46 ííe junho de 

18íÍC, no Discricto Federal, residente a rua Mar
quei de" Valença n. CS, nrefassora, casada, com 

e domicilio eleitoral na districto municipal de Ti -
juca. (Qualificação ex-officio, B.E. 9.) 

456. Marma Santos, filha de João Máximo dos Santos e de 
Jandyra Freitas dos Santos, nascida a 28 de ja
neiro de 1913, no Districto Federal, residente â 
rua Luiz Guimarães n. 41, domestica, solteira, 
com domicilio eleitoral no districto municipal do 
Engenho Velho. (Qualificação requerida.) 

457'Rosalia'Carmelita de Moraes, filha de Diogo Carneiro 
de Moraes c de Maria Chaves de Moraes, nascida 
a 2 de fevereiro-de. 1913, em Recife, Estado de 
Pernambuco, residente á rua.S. Clemente n. 147, 
domestica, solteira, com • domicilio eleitoral no 
districto municipal dc Engenho Velho. (Qualifi-

:,. cação requerida.) 

458.. 

45í\ 

460. 

•:oi. 

013. 

615*. 

616. 

617. 

Antonia Oliveira Leite, filha de João Oliveira Leite e 
de Anua Araújo Leite, nascida a 9 de março de 
1908, em Recife, Estado de Pernambuco, residen
te â rua S. Clemente n. 147, casa CO, professo
ra, solteira, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Engenho Velho. , (Qualificação, re
querida .) 

Edith Sampaio da Figueiredo, filhe, de Virtulino Mo
reira Sampaio e de Maria Freire Sampaio, -nas
cida a 14 dc setembro dc 1895, cm Toulon, bra
sileira, professora, casada, com domicilio eleito
ral no districto municipal de- Tijuca. (Qualifica
ção ex-officio, B.E. 9.) 

Maria Georgina Barreto,-filha de Yirissimo Caetano 
Mr.rlins e de Maria Isabel Duprat Martins, nas
cida a 23 de abril de 1896, no Districto Federal, 
residente á rua S. Francisco Xavier n. 788, fun
cionaria municipal, casada, com domicilio elei
toral no districto municipal dc Tijuca. - (Quali
ficação ex-officio., B.E. 9.) 

Regina Leüe Louríco, filha de José Leite Lourico c de 
Januaria dos Santos Lourico, nascida, a 12 de 
março de 1899, no Districto Federal, residente a 
rim Santa Luiza n. 64. funecionaria municipal, 
solteira, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal dc Engenho Velho. (Qualificação ex-offi- • 
•cio, B.E. 9.) 

-H.or.lencio Guanabaro Filho, filho de Norma Dias da 
Cruz, nascido a 17 de dezembro dc 1914, no Dis
tricto Federal, residente ã rua General Ganabar-
i'o n. 308, estudante, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Engenho Velho.: 
(Qualificação requerida.) 

Faustino Cardoso da Silva, filho de Faustino Cardoso 
da Silva e de Antonia Maria cia Silva, nascido a 
14 cie agosto (ie 3909, em Santa Maria. Estado do 
Rio de Janeiro, residente á rua Sá n. 15 4, en
fermeiro militar, solteiro, com domicilio eleito
ra! no districto municipal de Engenho Velho« 
(Qualificação ex-officio.) 

João do Andrade Mello, filho de Francisco de Andrade 
Mello e de Maria de Andrade Mello Firmo,- nas
cido a 17 de outubro de 1904, t-m Aracaju. Estado 
de Sergipe, residente á rua Uruguay n. 534, com
mercio, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Engenho Velho. (Qualifica
ção requerida.) 

Sighetti Vietor Manoel, filho de Sighetti Ignacio e de 
Sighetti Gregore Angela, nascido a 9 de abril de 
1861, cm Crernona, Itália, capitão dc longo curso, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Tijuca. (Qualificação cx-officio.) 

Antônio Marques da Rocha, filho de Antônio Marques 
da Rocha e de Henriqueta Flores da Rocha, nas
cido a 2 de abril de 1907, no Estado do Rio Gran
de do Sul, residente á rua S. Luiz' Gonzaga nu-

618. 

619 

C20. 

621. 

622. 

623 

mero 216, casa XX, militar, solteiro, com domici
lio eleitoral no districto municipal de Engenho 
Velho. (Qualificação requerida.) 

Alfredo Napoleão Pereira' Bezerra, filho de Antenor 
Bezerra o de Izabei Pereira Bezerra, nascido a 12 
de janeiro £e 1812, no Estado do Pará, residí-nla 
á rua S. Christovão n. 145, rcilíiar. solteiro, com 

.domicilio eleitoral no districto •municipal de En
genho Velho. (Qualificação ex-officio.) 

Moacyr de Moraes Júnior, filho de Luiz de Moraes Jar
dim e de Alice Figueiredo de Moraes Jardim,, nas
cido a 27 de abril de 1905, no Districto Federal, 
residente á rua Visconde de Figueiredo n. 66, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal dé Tijuca. (Qualificação re
querida.) ' ' 

J'.duardo Silveira Goulart Bittencourt, filho cie Manoel 
Silveira Goulart Bittencourt e de Margarida Si
queira Bittencourt, nascido a 8 de abril de 1903, 
no Districto Federal, "residente á rua S. Ghrislo-
vão n. 431, commerciante, solteiro, com domici
lio eleitoral no districto municipal de Engenho 
Velho. (Qualificação requerida.) 

João da Silva Barbosa, filho.de Antônio da Silva Bar
bosa c de Maria Pereira Barbosa, nascido a 8 de 
janeiro de 1903, no Districto Federal, residente 
a rua Sebastião de Carvalho n. 15, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto-mu
nicipal do Engenho Velho. (Qualificação reque
rida.) 

Josc de Almeida Torres, filho cie Servula Ltmamira Bar-
ceilos,-nascido a 30 de maio de 1909. no-Districto 
Federal, residente - á rua Torres Homem n. 23, 
jornalista, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Engenho Velho. (Qualifica
ção requerida.) 

AbigaiJ Nascimento dc Andrade Torres, filha cie Eu-
clydes José de Andrade e de' Paulina Maria do 

-Nascimento, nascida a 29 tlc junho de 1912. no' 
Districto Federal, residente â rua Torres Homem 
ii. 23, domestica, casada, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Engenho Velho. (Qua
lificação requerida.) 

Maria da Rocha, filha ú± Jorge Joaquim da Rocha e 
de Alice Borges 'da*Rocha, nascida a 27 de outu
bro de 1907, no Districto Federal, residente á rua 
Campos Salles .n. 32, domestica, solteira, com do
micilio eleitoral no districto. municipal de Enge
nho Velho,. (Qualificação requerida.) 

Darcy Adolpho Paiin Pamplona, filho de Francisco 
Vieira Paim Painplona e de Eleusina de 
Azevedo Pamplo.ua, nascido a 14 dc setembro do 
1611.. no Districto Federal, residente .á rua La ura 
n. 12, empregado publico, solteiro, com domici
lio eleitora! no districto municipal de Engenho 
Velho.. (Qualificação requerida. )-

Lino Fernandes dá Silva, filho cie Lino Fernandes da 
Silva e de Emilia Cândida da Silva, nascido a 9 

-de março de 191 í, no DUtricto Federal, residente 
ã rua Catraffiby u. 159, operário, solteiro, com 
domicilie eleitoral no districto municipal de 
Tijuca. (Qualificação requerida.) 

Amadeu Cozzi. filho dc Dcmingoá Cczzi e de Domingos 
Cozzi e cie Domingas Grillo Cozzi, nascido a 25 de 
fevereiro de 1910, no Districto Federal, residente 
á rua do Rezende n. 33, operário, solteiro, cora do
micilio eleitoral no districto municipal do Enge
nho Velho. (Qualificação'requerida.) 

Hermúiio Vieira Filho, filho de Herminio Vieira e de 
Adalgisa Vieira, nascictoa 11 de julho de 1908, cm 
CamJ.ioriú. Estado do Santa GaUiarina, residente á 
rua do Mattoso n. 86, militar, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Enge
nho Velho. (Qualificação ex-officio.) 

020. Joãh Correrão Bernárdes, filho de Joaquim Manoel 
Bemardes e de Eulalia Carrerãó Bernárdes, nas
cido a 12 de março de 1908, em Florianópolis, Es-, 
tado de Santa Catharina, residente á rua São 
Christovão n. 514, militar, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal dc Engenho Ve
lho, (Qualificação ex-officio.) 

•Emmanuel d'0!iveira, filho de Izaias Ignacio dc Oli-
- veira e de Bcrnarda de Oliveira Ramos, nascido a 

30 cie maio de 1910, no Estado do Maranhão; mi-

624 
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C32. 

033, 

litar, solteiro, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Engenho Velho. (Qualificação 
ex-officio.) 

631.. Celso' Rodrigues Passos, filho do David Rodrigues 
Passes c de Carolína Rodrigues Passos, nascido a 
14 de maio de 1907, no Estado.do Maranhão, re
sidente á rua Paulo Frontin n. 63, militar, sol
teiro, com domicilio eleitora! no districto muni
cipal de Engenho Velho. (Qualificação ex-of- • 
ficio.). 

Augusto Gonçalves 'Vieira, filho de Abel Gonçalves 
. Vieira e de Maria Benedicta da Conceição, nascido 

a 1 de março de 1912, na Capital Federal, resi-
• dente á rua dos inválidos n. 134, commercio, ca

sado, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de Engenho Velho. (Qualificação requerida.) 

Maria de Lourdes de Oliveira Leite, filho de João de 
Oliveira Leifc e de Anna de Araújo Leite, nascida 
a 2 de. julho de 1912, em Recife, Estado de Per
nambuco, residente á rua S. Clemente n. 147, casa 
60, professora, solteira, eom domicilio eleitoral 
no districto municipat de Engenhe Velho. (Qua
lificação requerida.) 

634. Eoanerges Pedroso de Vasconcellos, filho de Manoel 
Xavier Pedroso.e de Severina Cavalcante Vascon
cellos, nascido a 6 de março de 1909,- no Estado 
de Pernambuco, residente á rua Dr. Nicanor nu
mero 44, militar, casado, com domicilio eleitoral 

. no districto municipal de Engenho Velho. (Quali-
ficaçãn ex-officio.) 

035. José Lima Franco, filho de Carlos de Lima Franco e 
cie Alzira de Oliveira'Franco, nascido a. 15 de ju
nho de 1908, na Capital Federal, residente á rua 
Vietor Meireiles n. 169, empregado publico, sol
teiro; eom domicilio eleitoral no districto munici
pal de Engenho Velho. (Qualificação requerida.) 

G3G. Braulio Fernandes Amorim, filho de Olympio Fernan
des de Amorim e de Esther Fernandes de Amorim, 
nascido a 30 de outubro de 1912, no Districto Fe
deral, residente á rua Antônio Badajos u. 57, mi
litar; solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Engenho Velho. (Qualificação ex-
officio.) 

637... Manoel de Moura Silveira, filho de Rolando Silveira e 
de Leontina de Moura Silveira, nascido a 16 de 
abril úe "1911, em Jaguarão, Estado do Rio Grande 
do Sul, residente á rua Barão de Itamhy n. 57, 
militar, solteiro, com domicilio eleitoral no dis-

. tricto municipal de Engenho Velho. (Qualifica
ção requerida.) 

638. Oswaldo Alves Pereira, filho de Euclydes Alves Pe
reira e de Elidia cie Andrade. Pereira, nascido a 4 
de novembro de 1910, no Districto Federal, resi
dente á rua Sarandahy n. 70, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Tijuca. (Qualificação requerida.) 

639. Maria Emilia Silva Muniz, filha de Severo Caetano 
Silva e Souza e de Noemia Silva e Soüzá, nascido 
a 19 de junho de 1906. no Estado do Rio dc Ja
neiro, residente á rua Universidade n. 59, domes
tica, casada, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Tijuca. (Qualificação requerida.) 

040. Laudelino Pereira de Mello, filho de Pedro Pereira de 
Mello e de Adelina Alves de Mello, nascido a 18 
de janeiro de 1894, no Districto Federal, residente 
á rua Marquez de Valença n. 175, casa 10, com
mercio, casado, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Tijuca. (Qualificação reque-

. rida.) 
Gil. Severino Pessoa Muniz, filho de Galdino Pessoa e Mello 

e de Claudina da Rosa Pessoa Muniz, nascido a 11 
de junho de 1906, em Salgueiro, Estado de Ala
goas, Estado de Pernambuco, residente á rua Uni
versidade n. 59, dentista, casado, com domicilio' 

. : eleitoral no districto municipal de Tijuca. (Qua
lificação requerida.) 

642. Washington de Vasconcellos, filho de José Moraes 
da Cunha Vasconcellos o de Olivia Sampaio de 
Vasconcellos, nascido a 27 de agosto de 1908, no 
Districto Federal, residente á Estrada de Santa 
Cruz n. 115, militar, solteiro, com domicilio elei-
toral no districto municipal de Engenho Velho. 
(Qualificação ex-officio.) 

643... Nelson de Alencar Netto, filho de Aderson da Fonseca 
Alencar e de Zulmira cia Fonseca Alencar, nascido 

a 25 de abril de 1912, em Grato, Estado do Ceará. 
- residente a rua São Christovão a. 554, militar, 

solteiro', com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal dc Engenho Velho. (Qualificação ex-of
ficio.) ;o 

641. Ubirajara Cabral da Silveira, filho do Francisco Cabral 
da Silveira e de Georgina Cabral cia Silveira, lias-
cido a 5 de agosto de 1906, em Fortaleza.'Estado 
do Ceará, residente no Campo de São Christovão 
n. 32, militar, solteiro, com domicilio eleitoral no 

.-. . districto municipal de Engenho Velho. (Qualifi
cação ex-officio.) 

6i5, Jose Gomes'do Rego. filho dc Felix Gomes do Rege 
de Maria Ferreira do Rego, nascido a 19 de junho 
de 1907, cm Óbidos, Estado do Pará, residente á 
rua Borges Monteiro n. 172, militar, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 

^ Engenho Velho. (Qualificação ex-officio.) 
646. Maria Lcopolclina da Costa, filha de Antônio José da 

Costa o de Maria dos Santos Costa, nascida a. 1 de 
' •. janeiro de 1897, no Districto Federal, residem»!- á 

rua Duque de Caxias n, 50, domestica, casa.In, 
..:1 . com domicílio eleitoral no districto municipal dc 

Engenho Velho. (Qualificação requerida.) 
6}?.. Mozart Soutinbo de Menezes, filho de Manoel Olympio 

da Cruz e de Darcilia Soutinbo" da Gruz, nascido 
a 27 do fevereiro de 1909, em Santa Maria Magda-
lena, Estado do Rio de Janeiro, residente á rua 
Imperatriz n. "47* militar, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal dc Engenho Velho. 
(Qualificação ex-officio.) 

G48. José cie Deus Lopes, filho de Alipio de Assumpção Lo
pes e de Anua de Almeida Lopes, nascido a 15 de 
outubro dc 1912, em Caxias, Estado do Maranhão, 
residente á rua do Mattoso n. 86, militar, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Engenho Velho. (Qualificação ex-officio.\ 

"649. Warton Veiga de Almeida, filho de.Balthuzar Pinto de 
Almeida e de Carmen Veiga de Almeida, nascido a 
24 de janeiro de 1912, no Districto Federal, resi
dente, á rua Casemiro de Abreu u. 25, Niethc-roy, 
militar, solteiro, com domicilio eleitoral "no dis
tricto municipal de Engenho Velho. (Qualificação 
ex-officio.) 

650. Agripino Gesar Machado, filho de Antônio Ferreira 
Machado e de Benavirida Lourcnça Machado, nas.-., 
oido a. 2 de maio do 1899, em Campos, Estado dõ'J 

Rio' de Janeiro, residente á rua Machado Coelho 
n. 70, operário, casado com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Engenho Velho. (Quali
ficação requerida.) x 

G5J. Virgílio Costa, filho de José da Gosta e de Cândida da 
Costa, nascido a 26 de dezembro de 1913, no Dis
tricto Federal, residente á rua Miguel de Paiva 
n. 25, operário, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Tijuca. (Qualificação 

• ' •' requerida.) 
652. Celso Vasconcellos, filho de Antônio "Vasconcellos c dc 

Dagmar Haystone Vasconcellos, nascido a 16 de 
outubro de 1913, no Districto Federal, residente 
á rua Thomaz Coelho n. 64, contador, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal do 
Tijuca. (Qualificação requerida.) 

653. Gentil Moreno de Carvalho, filho de Diamantina Ro
drigues Souza, nascido a 5 de outubro de 1905, 
em Marianna, Estado do Rio de Janeiro, residente 
a rua Condo de Bomfim n. 48, operário, casado, 
eom domicilio eleitoral no districto municipal dc 
Engenho Velho. (Qualificação requerida.) 

654. Oswaldo Silva, filho de Oscar de Alencar de Araripo c 
de Alice de Alencar Araripe, nascido a 1 dc outu
bro de 1913, em Castanho!, Estado do Pará, resi
dente á rua Commandartte Praíi n. 26, militar, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Engenho Velho, (Qualificação ex-of
ficio.) 

655. Bernardo Lafayeüe Coimbra, filho de Lafayette Coim
bra e de Benedicta Lafayette Coimbra, nascido a 
14 de abril de 1Q06, no Districto Federal, resi
dente á rua Senador Alencar n. 50, militar, easa-
do, com domicilio eleitoral no districto municipal 

', de Engenho Velho. (Qualificação ex-officio.) 
656,,Maríno de Freitas Couto e Mello, filho de Thomaz de 

. r . • Freitas Couto e Mello o de Djanira Teixeir£r-yde 
Mello, nascido a. 2 de setembro de 1908, no Dis-



Sesimda-feira ^24 BOT.FTíM ELETTÓRAK Setembro de 1934 3851 

tricto Federal,, residente & rua Rosalina n. 208, 
commercio, solteiro, com -domicilio . eleitora! no 
districto municipal de Engenhp Venho. (Qualifi-
ração requerida.'). ' - ' 

057. Alcibiades Prado, filho de Benedicto Dias Prado e de 
i- v Eaudelina da Silva Prado, nascido a 11 de feve-
- remo de 1013, no Estado do Rio de Janeiro, resi-
•'- dente ã rua'.Gravaó n. 141, militar, casado, com 
f- domicilio eleitoral no.districto municipal de En-~ 

genbò Velho. (Qualificação ex-of (ido.) 
658. Eduardo de Oliveira Freitas, - filho de Carlos Cardoso 

de Oliveira Freitas e de Maria Freitas, nascido a 
26 de janeiro de 1912, no Estado do Rio Grande do 
Sul', residente á rüá do Mattoso n. 187, militar, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto. mu
nicipal de Engenho Velho. (Qualificação ex-of
ficio. ) 

659. Ilzio Vital de Queiroz, filho "de Gornelio de Moraes' 
Queiroz e de Maria das Mercês Vital de Queiroz, 
nascido a 27 de junho dè 1912, em São João d'El-> 

• Rey. Estado de Minas Geraes, residente á rua BeMa 
Vista n. 24', militar, solteiro, com domicilio elei- . 
toral no districto municipal de Engenho Velho; 
(Qualificação ex-officio.) 

660. llclio de Mello Carvalho, filho de Tancredo do Mello-
Garvalhp e dé Diva ,de Mello Carvalho, nascido a 
15 de junho de 1909^ em Porto Alegre, Estado do 
Rio Grande do Sul, residente á rua Corrêa Dutra 
n. 164, militar,'solteiro, com 'domicilio .eleitoral 
no districto municipal de Engenho Velho. (Qua
lificarão ex-officio.)' 

661. lsnard.de Almeida Fortuna,, filho de José dé Almeida 
Fortuna" e de Cecília Fortuna, nascido a 25 de ou-

• tubro de 1905, em..Recue, Estado de Pernambuco, 
residente á'rua Teixeira Júnior n. 41, casa 1. mi
litar, solteiro, com domicilio eleitoral no'distri
cto municipal de Engenho Velho. (Qualificação 
ex-officio.) -

662. O.s.waldo • Rocha da Fonseca; filho- de Francisco Joa
quim Fonseca e de Veridiana Rocha da Fonseca," 
nascido a 12-de novembro de 1906, nò Estado de: 
Sergipe, residente á rua.Euclydes .da Gunha h. 70, 
militar, solteiro,, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Engenho Velho. (Qualifica
ção ex-officio.-) ' '. _ 

tòS; Vicente Paula de Oliveira Dias, filho de Oclaviano cie 
,' Oliveira Dias .e de Maria Éa.pTista de Mattos Dias. • 
f - r -nascido a 19 de junho dc 1ÁÕ6, em São'Salvador, . 

/ ' Estado -da Bahsa, resideíite à rua Barão da Bom 
Rietiro n. 2.97,.militar, casado, com domicilia-elei- • 

t 'toraL ua districto munici[>al dc Engenho Velho. 
(Qualificação èx-officio.) 

66-1, • Gentil 'Prwença' dos Santos, filho cie Manoel. Proonea 
des- Santos e da Ad.algisa <ta Gosta. Santos,", nascido 
a 8 de rnarço ;dc 1011, na Capital."Federai,--resi
dente-A rua Porto Alegre n. 157, militar, solteiro, 

. cwn domicilio eleitoral no-districto municipal de 
, Engenho Velho. (Qualificação requerida.') 

065. Florira Ferreira Coutiriho,'-filho de Joaquim .Ferreira 
Coutiiih-ci e de Octavia Vieira Coutícho, nascido a 
2S de -fevereiro de 1913, no Estado do Pará, resi
dente á-rua-do Cattete n. 21-7, militar, solteiro,'. 
cem domicilio eleitoral no districto municipal de • 
Engenho Velho. (Qualificação, ex-officio.) 

660. • 3osc Manoel. Guerra Maciel,- filho de. Manoel Firmino 
•Maciel e-dè Elizá-Guerra -Maciel,..nascido a 7 de 

•'• abri! de 1909,.em Guarahy, Estado do Rio Grande 
do Sul, residente -a rua Corrêa- Dutra-n... 166; mi
litar, solteiro, com domicilio eleitoral..nó districto 
municipal 'de Engenho "Velho. (Qualificação, -ex-r 

. "- Officiú . ) • : , - ' " 
1.030'. Yolarrcla Aguiar, filha' de K«no Pereira de Aguiar e 

de' JUtjetá Guimarães de Aguiar, nascida a,3" de 
agosto de 1914, • em Gurityba, Estado do. Paraná,.-
residente á. rua Visconde Figueiredo.rt. 58, do
mestica; solteira, com- domicilio eleitoral no dis
tricto municipal dè,Tijuca: - (Qualificação réque-

• ' rida.) > .' • ' ' • -• * ' . ~ 
1.6311 Joãu .Mariano Ferreira dos Anjos, filho de Mariano 

Ferreira dos Anjos e de Antonia .dos Anjos, nas
cido a 21 -de março de 1901, em Fortaleza, Estado 

• do Ceará,'residente á rua S. Miguel xú 100, ope
rário: solteiro," com domicilio eleitoral no distri

cto municipal de Engenho Velho. (Qualificação 
-requerida.) .", '• 

1:032. Hisbello .Fiorentino Correia de ,Mello, filho de His--
beílo Florentino Correia dé Mello e de Bernarda 
Dulce de Campos Mello, nascido a 7 de fevereiro 
de 1873, em Brejo,- Estado dê Pernambuco, resi
dente á ruá Valparaizo h. 64, advogado, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Tijuca. (Qualificação requerida.-) 

1.033. ítala Lammartino, filha de Francisco Paulo Lam
martino e de Marianà'Rosalia Lauria Lammartino; 
nascida a 17 de-maio de 1905, no Districto Fe
deral, residente á rua Maià Lacerda ri. 31, func-
cionaria municipal, solteira, com domicilio elei
toral no districto municipal de Tijuca. (Qualifi
cação ex-officio, n. 9.) 

1.034. Engracia Pereira de -liemos, filha de Antônio Pe
reira de Lemos e deLaurinda Pereira de Lemos, 
nascida a 21 de novembro de 1907, no Districto 
Federal, residente á rua Conde Bomfim ri. 85, L" 
pavimento, funecionaria municipal; com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Tijuca. .(Qua
lificação ex-officio, n. 70.) , 

1.035. Maria Ig-nez Serra, filha de Lindolpho..Serra e de 
Maria Ignez Serra, nascida a 7 de dezembro de 
1910, no Districto Federal", residente' á rua Otto 
de Alencar n.. 36, funecionaria municipal, solteira, 
com domicilio eleitoral no districto municipal da 
Engenho Velho. (Qualificação ex-officio, xi. 71.) 

1.036. Delphina Corrêa dè Albuquerque; filha de Christo
vão de Albuquerque e de Eugenia Corrêa de Al
buquerque, nascida a 14 de agosto de 1Õ10, no 
Districto Federal, residente á rua Silva Ramos 
n. 43, funecionaria municipal, solteira, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Ti
juca. (Qualificação ex-officio, n. 71.) " 

1.037. Olga Athayde, filha.de Affonso de Sá Athayde e de 
Alzira Pacheco de Athayde, nascida a 7 de novem
bro de. 1901, no Districto Federal, residente á rua 
Conde de Bomfim'n. 488. funecionaria municipal, 
solteira, com domicilio eleitoral no. districto mu
nicipal de Tijuca. (Qualificação ex-officio, nu
mero 71.) " . 

1.038. Francisco -de Paula Pessoa, filho de Thomaz Miranda 
de Paula Pessoa'e'de Eponina'Miranda de Paula 
Pess&a, nascido a 18. do novembro, do 1907, no 
Districto Federa7, rcsicleiitei á rua Eáddoelc Lobo 
o. 93. 2°. andar, apartamento X, fuuccifinario mu
nicipal, solteiro, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal dc Tijuca. (.Qualificação ex-officio, 
-.- .3 . ) . " ..- "' ' ' 

1.039. Lais PÍZÍUTO Armam, filha cie.-Frántz França Ar-
mani e de Alice Pizár-ro Queiroz Armani,-nascida 
a 14 de agosto da-1915, ao Districto federal, resi
dente á rua José-ítygtno ti- 190, casa 5", funecio
naria municipal, solteira, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de:Tijuca; (Qualificação 
ex-officio, n. 78.')••'• .- . 

1.040. Euryctice Bastos cie Anctrade, filha de Luiz de-An
drade Sobrinho e de-. Olinda Bastos de Andrade, 
nascida a 12 dc março- de.' 1890,- era Oliveira, Es
tado de Minas 'Geraes, residente á rua Conde do 
Bomfim n-, 1.03, funecionaria 'municipal, solteira,' 
com domicilio eleitoral rio districto numicipal de 
Tijuca. (Qualificação 'cx-officio.,. n.- 74.) 

1.041. Sylviã Rodrigues Duarte, filha dc. João Cândido Ro-
• ' drigri'è.se de Maria Lopes Rodrigues, iiascida'a C 

do junho de h895, no Districto Federal, residente 
á rua Eones de' Souza n. 46, funecionaria munici
pal, casada, com domicilio eleitoral rio districto 
municipal do Tijuca.''(Qualificação ex-officio, 
n. 74.) . ' ~ , • 

•J.042. Diva de Moura Diniz.-filha-de Augusto. Saturnino-da 
- • Silva Diniz e de Maria da Glória' de'Moura Diniz. 

nascida a 7 de outubro:de. 1913,-no-Districto Fe
deral, residente á ruá Barão de Gotcgipc n..,241, 
funecionaria mcmicipal,'solteira, com domicilio 
.eleitoral no districto municipal de Engenho Velho. 
(Qualificação ex-officio, ir. 74:') *'• -• 

1.043. Maria Luiza Firmino Pinto, filha de "João Firmiuo 
Pinto e de Olympia Velloso Pinto, nascida a 2 de 
dezembro de 1910̂  no Districto Federal, residente 
á rya Alzira Brandão rt; 87, funecionaria munici
pal,'solteira,-com domicilio eleitoral no districto 
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' •«nunieipal.,da Tijuca. (Qüafificnçfio "ex-officio, 
- u. 74.) 

J .04í . ; íleloisa .c)e-Cnmargri Osório, 'filha de José Osório o . 
dé> Palmyra. de- Camargo . .•Osório;, mascida a 0- dev 
fevereiro de 1908','. em" Conservatório. Estado do. 
•Riodo Janeiro, residente A, rua Lúcio Mendonça 
•íi., 28/ funecionaria ••municipal, .'solteira, com do
micilio, eleitoral no-districto. municipal de Enge-
nho;Velho. '(Qualificação" ex-offiicio, n. 74.» 

.1.-045. Maria Faustina-'Sodré,-- filha cie Joaquim .de Men
donça Sodré e de Orminda dc Cerqueira Lima 
Sodré; nascida.m-ft de março-de 1913,.no Distrieto 
Federal, -residente á rua, Campo? Sallesn. 32, 
funecionaria municipal, • solteira, -com domicilio 
eleitoral rio districto municipaldc-Tijuca. (Qua
lificação ex-officio, n . ,7 í . ) , 

•1.010. Maria Edith de Faria Pinto, filha de Plínio, Spinola 
'Pinto -Cde Ànna dc Faria Spjnola .Pinto, nascida a 
25, de setembro de 1904; no Districto Federal, re-». 

•sidente a-rua Bandeirantes- n. 65, funecionaria 
•municipal,'solteira, com domicilio eleitora! no dis
tricto '-municipal' de Tijuca'. (Qualificação ex-
officio, ü. 74 . ) . 

í.047.'Nadir-Moraes, filha de Zcferi.no. José Alves Moraes a ' 
de'MariaRosa'Guimarães Moraes, nascida a '20 de 
fevereiro de 1912, no!'Dis'tricto Federal,' residente 
á r u a Maria Amalia n; 34,;;fuiiccionnria munici
pal,*, solteira, com domicilio.' eleitoral' no dislriclo 
municipal dc Tijuca. (Qualificação '.'• ex-offieioi 

. 31. 74.) " 
1.048*'- Modesta Ownz&lcz Gamez, filha de Carlos ..Gqnzaless 

' Márlinez e de Josepha Gonzaleír Gamez, nascida a 
So de setembro dé 1911, no -Distriul-o-Federal, re
sidente ã rua Colina W, funcionaria-munici-

' uai, solteira, com domicilio eleitoral no tfistriecto 
municipal dc•• Engenho Velho. (Qualificação ex-
officio, ,n.'.78'.).. ' '• . , •. 

1.049. Atayde. TCyer, filha de Frederico Carlos EyeT""e do" 
Augusta .Abreu Lima Eycry,'nascida a 22 de ou
tubro de 1913, no Districto Federal, residente á 

.rua Professor Gabizon, 243, funecionaria mu
nicipal, solteira, com domicilio', eleitoral-,no dis-. 
tricto- municipal.de Engenho Velho. (Qualifica-. 
ção i>!i:-offkip,>n."'*!$.) " > *'• 

1.050."Olinda- Teixeira da Costa, filha dc .Francisco Teixeira 
• da Costa e de Audreiiiu Teixeira>da.'Gosta, nasci
da a-Q-do.fevereiro dc .1905, no.Disv.tr.icto Federal, 
residente ,á *ua. Padre Roma n, 30, funecionaria 
municipal, 'soltcii-a, com /domicilio ^eleitoral, no-
districto• municipal dc Engenho Velho. (QuaUfí-

' cação ex-officio, B. E. 78.) . '' '• ' 
1.051, My.fia\Tf>sé Pegado Cahet, filh» do ftaül Moraes Cahet.- . 

e de Getuta PegadovCahèt, nascida ai27 de-outu-. .1.063 
bro" de " 1913, rm-Dis'l,ricto Federal, - residente "á 
rua Santo-Affouso n- '63, funecionaria municipal, 
solteira;', com--domicilio «leitora!"no districto mu
nicipal- -de ^Tijuca. .(Qualificação••ex-officio. B. 

-E."78".)-L-' ' - . . " - • ' . . • . • . . . ' . . . • • < • 
•1.052.. Wuldcmiro 1 Caldas,'' filho" de José -Caldas o dç Et vira 

" Caldas, nascido a 5 do junho de .191,4, no Districto 
Federal, residente & .rija; Visconde de Santa Cruz 
n. 2.1, .funçoionario" público; solteiro,-com domi

cilio' eleitoral no. districto municipal de Engenho 
, 'Velho'. ,(Ojú'aliXíç^ó.(?^V»//fcio,.lÍ.' E. 75.,-) 

1.053. Daiiíei Joaquim de SarifAunS, filliòçle,.José-Joaquim 
'de SaiifAnna-.e dç Miiria 'Augusta de Sanf Atuía," 
nascido a -4'de dezembro >JC"l91S,.no' Districto Fe
deral, residente-"ú ru;«i'Pórtelia ri. 419; funecio
nario publico, solteiro, com domicilio • elei
toral nò districto municipal-do Engenho Velho. 
(Qualificação.ex-qffimo, B,,E.-75.) 

l'."Ò54: Ernesto Carvalho $og._.èa.nU)*7, flíijp:'de Alberto Pereira 
dos Sáritos'e'de.;QÍynipia . Carvalho' doa Santos, 
nascido, a-2. de-agosto de 1915, no'i Districto-Fe-

'deràl, rcflíclente á rua Barão dc Hapagipe nuriier' 
rt> 433,: funoeionario púljlièo.^sõiteiro, com domi
cilio eleitoral ,oõ Oisfríèip municipal rte_Engenho 

• Velho.-(Qualificação ex-òfficiú;'Ji.,.'E„-!i5.) 
1,055, Uoslilio, Américo de-Brito, f ilhò;.dô' José.-Maria .Amé

rico- de -Brito e de ralaria- íFortunata Pimentel de 
Brito, nascido a '23<d« -setembro '.<]«. 1900,-em Feira 
dc,SanfAnna, Estado dá-Bahia.".residente vá rua 

da Republica n. 74, militar, casado, 00111 domiei-* 
• lio eleitocíil no. districto municipal'«de Engenho 

.. Velho.- (Oualifícmjão cx-officio, B. E . 73.) 
1.056. Airionia Xavier dos Santos, filha dc Alfredo Xaviet 

dos Santos c de Mariana Xavier .dos Santos, nasci
do a 3 de novembro dc 1906, cm João Pessoa, Es
tado án Parahyba, residente, á rua • Leocadia*iRegO' 
n. 7.- dactilogHipha do Ministério da iGuerra, sol-
teira, com domicilio-eleitoral no districto muni
cipal dc lOnganho Velho, (Qualificação ex-uffi-
cio,fi. E..68.) 

1.057. Rosa ,Cunha. Rosa, filha . de Manoel José-da Cunha 
e de Firmina Maria da Gvniha, nascida -a ?> de 
abril-de 1879, em Porte Novo do Cunha, Estado de 
Minas Guraes, residente íi rua Visconde de Santa 
Izabeln. 197, professora particular, casada, rum 
domicilio eleitoral n o districto municipal de Ti
juca. (Qualificação requerida.) ' 

• .1.058.-Oscar CaeUüt> dos Santos, filho de Caetano dos Santos 
e de- Attianazia Maria da Conceição, nascido a 21, 
de fevereiro de. 1882, nò Districto Federal, re.si-

- denta á lrua Manoelita sem numero, funeciona
rio publico, viuvo,'com domicilio eleitora! no dis
tricto municipal de Tijuca. '(Qualificação -«tf-of-» 
picio; B. E. 7ü.) : 

1.059; José da• Cmdi.r -Ferreira, ..filho de 'Manoel José Fer
reira e de, Abcdulia.da Cunha Brandão Ferreira 
nascido a 20 ,dc'juhho -dc 1888, em Barra do Pi-
-ráhy,: Kwl.;ulo do Rio de Janeiro,. residente á rua 
S6tc.de ficttnibro n. 207, i° andar, medico, casa
do, com. domicilio eleitoral nó 'districto munici-
pafdu Fngcniio Velho. (Qualificação requerida,i) 

1.060. Leovigiltía., 'Wiinára Soares, .filha- de Hermumi dã 
• Cunha Gamara e, do Rita-da Conceição Vaz, nascida 

a 5 uii' maio do 1895, em P.etropolis, Estado do 
Rio de Janeiro, residente á rua Dezembai'g:«dor 
fzirjrn- -n. 28, domestica; casada, com domicilio 
elmtornl no districto municipal de Tijuca. íQiiíj-
lificacão requerida.) . 

1.061. Edson de.Aí.Bie- Albernaz, filho de Joaquim Francisco 
de AssJ». Afliernaz o de-Anua-Marques Alherna?;, 
nascido a- 28- :de outubro de 1911,-no Estado du 
Goya/, renideute< á rua Carol»,»•.- Meyer n. 60, . 
funcílonnrio. publico, solteiro. co.m.,dbniicilio iüi>i-
loralno districto municipal 'de ,Tijuca',. (Quali-

. , 'ficaçilú «w-officio, B-. -BJ 78.) • *,,..' 
1.062. Marcflino Mtirqu.p.n da Silva, filho, de !Qandido-Mar

ques-da Silva e de Emilia •ForjíàriVles. da-S-ilva, 
riasc.idii ri. 6 dc. abril-de Í 1882, po.íDistricfo Fe
deral, rcíide-nf.ii á estrada da- Furnas-; som- Tiunie-' 
m, Operário, casado,-.ncmî  domicílio" eleitoral ao 
districl.it municipal-de«.Engenho Velho. (Uiialin-

, ..cação requerida.) . " • •*• • \ ' 
Sydiiey da Crua Secco.-niho.rtò".José Joaquim da Gru7. 

Secc» j'. tia Frwderiea Tranqueira Cru» Secco, 
nascido a 17 dc janeiro dc 1893, no Districto Fe
deral, residente á rua.Aguiar n.. 65, commercio, 
casado, com domicilio eleitoral no districto inttfji-
cipal úa, ilíngeriluAVoRio. (Qualificação • reque
rida- ) 

1,004. Elza da Conta Pereira, filha de Oaltão da Cosia pe-
, reír..i c cie Julia Alvos. Pereira, nascida a 8 de 

março de 1914, no Districto Federal, residente á 
rua Jtifin Torquato n, -'23,' "commercio, t-oltcíra, 
com domicilio eleiloráj no districto municipal de 
Etigerihp. Velho:(Qvialjficáção requerida.), 

1,0'05. Odóri R/.v;ttiii'o 'de Almêidai filho dç Álvaro Xgoíitiiiho 
RosaurO Cie Almeida o de Mariòela Rosauro de Al
meida,, nascido a 1 de janeiro dc :1905, no Dis
tricto Federal, residente á rua Cândido Mundos 
n. 29, piloto, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Tijüoa; (Qualificação ex-
officiiK B . E . 24.) 

1.066. Adelaide. Uuluuu^ães, filha -de, Agenor Guimarães e do 
Fiílifihella Pereira Guimarães, nascida a 2r> de se
tembro de 1913, em Victoria, Estado do Espiri
to "Santo,- residente á--rua Conde'de-Bomfim nu-
ifw.vii 57, funecionaria publica, solteira, com do
micilio eleitoral no .districto municipal dc Tjju-. 
ca. (Qualificação ex-officio. B.'.E. 77.) 

1.067.-Anua Anteetheus.dc Macedo, -filha de Antônio An-
* • • téstliíjÜH de "Macedo c .dé Francísca Mf-dinu de 

Macedo, nascida a 25 de 'outubro, de 1890, nq Dis-
•triclin Federal, residente á rua São Ghristtivüo nu-
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mero 57, funecionaria publica, solteira, com do* .1.080.. 
. cíliò eleitoral 110. districto municipal - dc- Engenho • 

- -Velho.- (Qualificação^ requerida-.). .' . -•• -
Dulcc.Ayres-da.Siíva, filha de João Ferreira da Silva • 

le dó Ermellnda Ayres.da. Paixão, nascida a. 15 dc -
• novembro-de 1907, no Districto--Federal, residente 

.•-•á rua Senador Euzebio n. 412, casa 2, domesti- . '1,081. 
• ca, :solteira; com domicilio eleitoral no districto 
-. municipal do Engenho Velho, (Qualificação ro-
-quer ida , ) -

Maria de Lourdes Pessoa,, filha, de Pedro Sala/ar da 
Veiga Pessoa c de Paulina Loureiro Pessoa, .nasci -

: da-a 19 de agosto, de 1910, em Paracalú-, Estado 
dcv-.Miiias Geraes, residente á rua Uruguayana nu- i"08? 
mero-521. casa 2, dactylographa, solteira,, com do
micilio .eleitoral, no districto . municipal ele - Ti-
.juca. (Qualificação ex-officio, B. E. 75.) 

Ceei Costa, filha de Miguel Gosta c de. Cecília- Costa, 
nascida-a 15 -do rnaiò de;l897,:ém Caeté. Estado 
de'Minas-Geraes, residente á rua-Pacheco dà Ro-

- cha -iu. iS, bancaria, solteira, com domicilio elei
tora! no"districto- municipal--de--Tijuca. (Quali
ficação tx^offieio, -B'.- E. 77.) 

-Alexandre Henrique da Costa, filho dc Manoel Hen
rique .da Gosta e de. -Francisco; Andreza da. Gosta, 
•nascido a-26'cie novembro de 1888, .em Pouso Al- . 
to, Estado dp Minas Geraes, residente á praia do 

• ---Caju n. -115; mecânico, casado, coniidomicilio elei
tora! no'districto municipal-de •Tijuca'-. (Qualifi-. 

• cação-requerida.) 
Cremilda. dos Santos,, filha de Ernani José dos San-

ftfs e de'Beatriz da'.Natividade Santos, nascida :a 
g2.,'de janeiro dc, 1915, no Districto Federal,-resi
dente á" rua Theodoro.'da Silva n.. 269 A, dactylà- '-
grapha,-" solteira, com"domicilio, eleitoral, no-dis-
fr'icío-'-muhicipal' de Tijuca. (Qualificação reque- -
rida-.;' 

' Eu ri co" Amaral, filho de Alfredo, do. Amaral • o do 
Françisca : do Amaral, nascido' a 13 -de maio de . 

'1'901; no Districto Federal, residente- á Avenida• 
Suburbana n. 153: operário,, casado,; com domi- • 
cilio' eleitoral nó :districto municipal- de Tijuca. 

-' (Qualificação requerida.)• 
'Aristóteles de- Barros -Moreira, -filho de Salvador 

•-Augusto -Moreira e do Isabel de Barros Moreira, 
nascido a 5 dc-junho do 1904, ém Corumbá, Es-., 

"lado de Matto Grosso, residente á ruã Bento Lis- - 1.087. 
boa-ri". 50, medico, solteiro,, com .domicilio eleito-
jral rio •-districto' .municipal de Tijuca. (Qualifi-
ficaçãó requerida.) - " ' -

Manoel Augusto, filho de Antônio Augusto e de 
Lucinda Augusto, nascido a1 22 de maio do 195 0,. 
vçt Districto. Federal, residente, á rua Ennes Fi- . 
lhp5n.".84, operário," solteiro, com domicilio elei--- _1.088. 
tdral-nb "districto munic-ipat- de Engenho- Velho. -
(Qualificação requerida.} 

José Caetano Teixeira, filho deiMapio- Augusta.Tei
xeira e de Lúcínda Braga Teixeira, nascido a 26 
de junho de -1904, cm Mar; de-'Espanha,. Estado 'de..., 
Minas Geraes, residente ã;;.ua,Proi.essorr Gabiz/.o í :. 
n. 204, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral-, 
no. districto: municipal de Tijuca. (Qualificação : 

. requerida, j . " 
Syro Campelto Palhares,-. filho, de Ernesto Paltiares . 

e-de Maria José Campello .Pálhares,, nascido, a 3.0 
,de dezembro de 1-914, rnóTDis.tfiçtq, 'Federal,' mili- v-
íár,. s.olteiro,. com .domicilio-, eleitoral In o- districto 
municipal de- Engenho . Velho(Qualificação ex ,, 

. 1'ffici'i.) ' ' . ' . . . ; "-. 
Éuàlydes Reis, .filho dc Emiliano Reis-e ,de; Maria„-

?s"àt'(íisa "da. Conceição, nascido, a, 3 de setembro de:,. 
1898, em,Cabo Frio,, Estado do: Rio.-de'Janeiro, rq-« 
Sidente ,á rua do.í.rõposito n. 66, sobrado, opé- . 

'xario,'casado, com domicilio, .eleitoral,'no districto <-
...municipalVdo' Engehhó Velho. '.(Qualificação re--, 
.querida.) '_ . ' ' . . ' „ 

Yonne Dias .de Mocaesj filho dc .Joaquim Camilo'de 
Figueiredo Moraes, .e-.dc Dolóres Dias de Moraes, 
nascida .a-4 de janeiro .'de ,1913,' n<* Districto Fc-
ieral, "residente á. ruá "Araújo Le.itâo n. 43, com- • • 
noticio, solteiro, com .domicilio ;éleitóral nó dis- - .l-OOi. 
riie.to municipal de Engenho' VèJÍíòT' (Qualificação • 
requerida'.)' 

1.090. 

1.091. 

Antônio .Ferreira .Simões,, filho, dc rldaüna Ferreira, 
nascido'a 17 de .novembro de '191.0, em Faria .Le-.' 
mos, Estado dc Minas Geraes, residente,a rua Vis-

. conde de .'ínhaiyna n. 115,' commercio,.-solteiro, 
, com. domicilio cieitora-1 no.-districto municipal dè 

Tijuca. (Qualificação requerida.) 
Mana Augusta1 Sá de ..Magalhães Castro,-filha dc Zo-

zimo Aurelianp de Sá e dc 'Augusta Bcmardino 
da Silva. Sá,,nascida-a 16 de agosto de 1913, no 

s Districto Federal, residente á rua José d,o Patro
cínio n. 40, professora particular, casada, com 
domicilio eleitoral 110 districto municipal dc Ti-
juca.- (Qualificação requerida.) 

Armando Pires Wynne, filho dc Elclvino Pires, dc 
Almeida, e de Dulce Pires Wynne, nascido a 18 dc 
fevereiro do 1909, cm' Riachüelo, Estado" de Ser
gipe, residente, á rua Coronel Rangel n. 267,'com-

.mercioi solteiro,com, domicilio eleitoral -rio dis-
"tricto. municipal--do- ÉnjBtaho Velho. (Qualifica
ção ex officio.) \. 

José Fontes Thomc, filho-do José Peso Thonié e do 
'./ -Maria Fontes'Thomé, nascido a 3 de dezembro do 

"1898, no Districto Federal, residente á rua Gcne-
. ral Peflra n. 198, bancário, solteiro, com -domicilio 

eleitoral no districto municipal" de Engenho Vc-
-lho. '(Qualificação ex officio, n.- 81.) 

Arnaldo Ribeiro Lima, -filho -dç,. Argcniiro "Ribeiro 
. 'Lima "e de-Maria- Lima, nasêido a 7.de outubro de 

, 19-10, 11.0 Districto Federal, residente, á rua Mariz 
e Barros ri. 267, commercio, casado, com domici-

. lio eleitoral-na . districto'municipal", dç-'Engenho 
Velho. (Qualificação requerida.) 

José Tavares Ferreira, filho de José Tavares e de 
Rita Fernandes Tavares, nascido .a. .15 de janeiro 
de' 1903, no-Districto Federal, -residente, á" rua 

-Francisco da Graça-ri. 600, pintor, solteiro, cora-
domicilio eleitoral -no districto municipal dc Ti-

- -juca. (Qualificação, requerida.), • • ' ' . ' . ' 
Isidro-Martins, filho., cie Nicoláu -Martins e de Atina 

Hidatgo; Martins, nascido a-.23 de-janeiro de 1895, 
.em Gurityba,:;Èstado> do ,Paraná,., residente & rua 

.Martins. Lago. n.. 50, escrevente da';Marinha de 
Guerra, casado,- com .domicilio eleitoral no..dis
tricto 'municipal de" Engenho Velho, (Qualifica
ção cx officio.-) . . - ' -

Joaquim de -Castro,".filtic dc-Joaquim do.Castro o.dó 
Emilia da Silva Castro, nascido do agosto de 
.19-10, em Gelatina," Estado do- Espirito Santo, re
sidente a ;rua- Visconde de Itauna n". 143, bancário, 
solteiro,.com domicilio eleitoral, úo-'districto mu
nicipal dc -Engenho.Velho. '.(Qualificação reque
rida.} . -

Leobai:d<i "Martins 'Castilho.-' filho cie José ..Bernardo 
dc Martins Gastilhoe dc Atnàti.a Estephàriia. Pes-, 
soa.Çastilha," nascido a 2 de maio, de 1W6, cm Pau 

, d.'A1nq,/ Estado dc ' Pernambuco, residente -à. rua 
Mariz-.e -Barros n. 191,- cemmereig, casado, com 
domicilio -eleitoral no districto municipal de En
genho-Velho.- '(Qualificarão' requerida...) 

Otheltito.da Silva'Reis,' filho de I.iiiz dá Silva Rei-S 
e de Paulina Rodrigues da Silva; 'nascido a 17 do 
março 'de ,1913. 'nó Estado do Rio de. Janeiro, resi-

• dente á rua-Sá n'. 26, Piedade,-empregado pu
blico,- solteiro, eom domicilio eleitoral no districto 

. •municipal:.dè' Engenho. Velho. (Qualificação ex 
. officio.) ! ; ' " . . , . - ! ; ' 
Velàcio Bár.ros.da' Silva,*filho de João da. Silva'Jú

nior e de .Vi ta li ria Barros da Silva,, nascido a 17 
de junho, de iitOi; na'"Cápital Federai,' residente-á 
rua Simas. m 13, empregado publico^casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal nc En
genho Velho. (Qualificação ex officio.B., E.^.68. 

Francisco dás Chagas Andrade; filho de Raymundo 
Andrade., e de-.Marçilia* Silveira. Andrade, nascido 
-a 11 "dá rnarçp deJ'í912, em Peritécostc, Estado do 
Ceará,' .residente á Tua- Álvaro Ramos. n>. 27, em
pregado publico; solteiro'; com domicilio., eleitoral 
no districto. municipal de Engenho Velho. (.Quai-
'lificação-' eàyofficUe/B.-W- .̂---68") 

Luiz" Cavalcante Záü. filho-de, Francisco' Cavalcante 
Zaú e' de Regina',dé ..Fariã Cavalcante iZaú, nascido 

• a.30-do riráio'--'de ,1903, no Estado'cie'Alagoas, resi
dente á r ü a do Bispo •TI.." 7. empregado publico, 
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. casado, com dttmMKo eleitoral, no, districto um-
rticipãt .de Efcgedftâ Velho. (Qualificação ex òffi-

'cia, B„ Eu nu 79. i " 
'{S.-Q33. Rubens Lucatfny, filho dte Luiz Lucaftn-y.e de Arma 

Lue&rioy, nascida a 13 de junho de 1911, em Ma
ceió, Estado, de Alagoas» residente â rua Muniz 
Freire a. 16, militar» solteiro, corri, domicilio- etei-

• -tora! na'districto municipal de Engenho Velho. 
• (Qualificação -eà offie$ét B» B» í?.'j 

Í..fi34:, Rogério Gomes* de Souza» fitfco de Aurélio Augusto 
Gomes de Souza &' de 'Goriria Gauvèa Gomes de 
Souza, nascida á 13. de abril de 'I904t rio Districto 
Federal, residente & rua Magalhães Castro, n.. 2,2,4, 
militar» casado» eom dümieilio? eleitoral no •dàs-

- írieto municipal de, Engenho Velho. (Qualificação 
ST vffistói B. EJ 77.} • " - • • ' . " ' • 

;1.€95. ÍQSO Maciel Monteiro de Oliveira,- filtro de Manoel 
:•'• • - Pedro de Olfejeíra e. de 'Mirando-Iina Maeiel Mon

teiro. d'e' QKwrav-nase-itfo a.-85 d» agosto de 1910, 
• em Guyabâ, Estado de Matto- Grosso, residente á 

roa São Januário ri;.6-7, militar, solteira-, cena da-
inieilia. eleitoral no districto municipal de Enge-

. . nho'Velho. . (Qeiaíifieaçãa ex, offiei»,. B. E. 78,.) 
í-09.6", ArtfotoQ. ..Eourenço Bispo, filho, cie Pedro Celestino 

' Bispo e dc An-rta Celestina Bispo, nascido a-10 de 
agosto-de 1894,• ena Ouro .Preto* Estado, de Minas 
Geraes,.residente â rua. Fagundes Varella B . 53, 
casa ííl; militar, casado, COE» domicilio eleitoral 
no districto municipal de : Engenho'Velho. (Quali-

- f reação ex.offveief, B. E-.-- 8-1. j , " - . __ 
i „99'7.. Andre-Iirio- Cardoso,, filho d'e- -Adriana -. Cardoso e - de 

Anna Cardoso, nascida a 12- de wrai» d& 19-12,. no 
BjsMçto. Feàexa-I,.-residente, á, rua Bom Pastor 

,sn'.. -2% ..casa .Ste íottoclaiiruritt• municipaf, solteiro, 
mm• domiiiciliQL eleitoral JIO> districto municipal de 

-.= .-..• 'fijiuca. (Qualificação ex- e#/k£e, B . B. 70.) 
;4.&S8:. Kaír Barata "Soares1,: filha d'e'Jaacpit» Fernandes. 

Barata ri de Marianita de CastiEh» Barata, nascida 
. a 1 de agosto-dri 190.8-; mo DistrMo FeieraJ, tesi-
- dente á roa Santa Eufaa n« ,11, foneeionaria mu-
w.eipal, casada,; com etenrieiBio eleitoral no dis-
tíáét» municipal, de Engea&ft-Veífoo. (Qualificação 

.. ' t^o#ie-»,.'B.. E. .71 .:>.-- ,- • -
$.099. jfariáa Espessei 'Oadret, frite de Oscar Gadrct e. de -

Celestina Esposei Gadret, masaida a.,8 de setembro 
íte iafl6:-,,..Effl Distrieto Federai, residente â'rua Pe
dro '.de, Càr/valüo n. 14, funecionaria municipal, 
casada, eém -domieitiri '• eleitoral ri© §6tricto- mu-

' iiieEpal de Engenho,' VQÍÍIO. (QuaKffeacão ex offi-
etó>;'B..E.. 7'4.) • . ' . " ' • . 

H..JUU. Maria SerápbiHa Figueira de Mattos, filho de Au
gusto Fa-nricio Ferreira de. Mattos e de Sera-phina 
Figueira de; Mattos, nascida, á ICde, dezembro de 
19,06',, ao Rio Grande, do Marte; residente a" rua Pa-
teta d". 52, professara murücipal, solteira; com do-
Bftieitia-eleitoral no" íiistrfcto municipal de Enge-
Bho.- Velhoi,. (Qualífleação ex•'•áfficíà, B. E. 74.) 

• .ii-lM. Clauáino; José Teixeira, Mito de Jo.ão José Teixeira 
e de Maria. José- Vieert.te Teixeira, nascido-a G de 

• dezembro) da 1888, na Districto Federai,, residente 
á raa. Carlos Costa a.. 32, éasa FV,- funecionario 

. BQUEícipat casada,, com domíeirio eleitora! no dis— 
tEJeto-'--mEkBielpaf de-Tijuca.--(Qualificação ex of"-' 
íVeío, B. E..-7!..) -•• -. 

*. Sfaria dte Eourdtas Cortes, filho: de- Sebastião Cortes 
"-- -'• e--do:'AÍexan-drma-Dom-ingues Cortes; nascida a 29 " 

de ttüt.uhrô.-;d© 190-9,,-na- Districto/ Federal,-residente 
á rua-Maráes e Silva, n... 98; funecionaria munfei-
pat„ sotteira,, eom dpimiéiliõ! •eleitoral no districto 
miimicipat de .Engenha Veíhâ. -(Qualificação ex 

• :- &fiieia,M\. E.. 7Á..), s . 
'1.103. MaFÍa Josephiria' Numes de^BritÉd1, filha- de Antônio 

• i&ijüttbòi' Bntto e -oTa Eáastà ^Nwneâ dft'BÉftiovna$-
ci4!a a--4 de rio-vemtee- dé i9€sâl, na- Districto Fe-

.deral, pesMentfc ã « ia Hàddeck íotoo n. 50, casa 4, 
ítüEceioftaria * iBEmicipa.1, solteirai, com . domicilio 
eleitoral, na disiríetõ mutoücipat. de Tijuca. (Qüa-
:itífeaç§a'eilE officfo, -: 

1.1-04, Itka de Mello B-iraga, fühat de Gria-lte* de Mello Braga 
e eíe JtoEia Leoner -Peíxat-a- dei -Metloi Brag;ai,; oasr 

•eítCa a á-'o!e,-jiTiiniho de-1Í9M;•-•riio,',DisAricto .Federafr 
• ,-.xesklef)t.eh ife¥jàoiaa..;'ilIara6átót • n.;,i;719, casa 4, 

, .fíEfflecíüQaüia.' müinrcípãl, .soHeira,... caro domicilio 

. eleitoral! no ãfetricto munjei-pa! de Tijuca. (Qua? 
lifiBàçãa-èse- otfM», B. -JB.. ?*.) 

l.lüã.. Kalucindlá Freire Pinto de.'Assis,, filtra de Frap-
. cisco õ> Pátria Freire e de liaria Aprelia Freire, 

nascida & 2,3 .de fevereiro, de 189«7, nó Districto 
Federal» residente á• raa elo-Mattos» n. 35,yfun-

. cci&naria;. mimíe-ipat, casada, com daii»icilio 'eiei-
twral no districto niuaieipaF. de .Engenho Velho. 
(Qualificação e-x effieio, B, E. 74. J 

.1.10.6. Ercilia Bourboa Figueira, . filha cte Jeronymo. José 
dos Santos Figueira © de Eraestina BonrEtos Fi-
gueir-a, nascida aL-28 cfe.nowmbro de 1889. no Dis
tricto Federal, residente.ã rua AMra' Brandão 
B. 25, casa 25, funeeioparia muni-cipai, solteira, 
com, (fermicrlíé eleitoral HO> districto municipal de 
Ttjuea. (Qua-Cificação ex officú», B.. E. 74.) 

.1.107.~Yalanda Torreníes Gomes;, fiVksi dé-BTítaoeí José Ga
mes e dtf LeòiMMZ'; Torrentes' Go,iuesv nasuida a .31 
d'e março de 1912, rio Distrieta Federar, residente 
ã'rua Pereira- Jfeníeâ n- 323, fancéionaria muni-
cipaí, solteira,' c®ní"domicilio eleitoral no districto 
municjpai da Engeeào Velho. (Qualificação ex 
officio, B.. E. 78.} 

1.168. Maria dri' Carmo; Clark do Amara», filha dte Rodot-
pfeo Oairk do Amarat es-de Atina Bargcs Clark do 
•Amara», nascida a 25>-d:e setembro dé 1912, Iguaba 
Grande,- Estado da Ria de Janeiro, residente á rua 
CoiMíe d».BomfiBa a. 49,. ftmccioitarila -municipal, 
sotteira, cem riüBaieiria etestosal na districto mu
nicipal de Tijuca. .'({Jsuali£iea*ãQ eas officio, B. 
E..7*.)í „ ... . • 

1.109. Iv» Waistaerg, filha, de Carlos. Waisbarg e de Sara 
Waisberg, nascida á 4 ds sstembra cie 1913,. no 
Districto Federai, residente ár rua Moraes e Silva 
n. Í02„ fameei-onaria m«nicipal„ solteira, com do-
niieiiia eleitoraj ; nw distócta muaioipal de Errge-

• nho Vcírio. (Qualificação ex,.offies£a,- B. B. 78.) 
f". t ia . Alá» da Sifea Gonaes;- filha .d» Arnalâa d» Sitva 

Gomes & de Isaura da Silva G.oanes,,rBasci"da a 9' de 
fewereira de. .em São Salvada-r. Estado da 
Baiiia,. Fesideolé & raa; Bama de Mesquita u. 117, 
casa,li, fuHcejoaaria.raitraiicipal!,, solteira, com do
micilio eleitoral .no dísMcfc» müitiicipal de Errga-
.«ho Velho. ('Qualifteaçãiffl ex. afíiem* B . E . 78-i 

Í..111. CfiByra Avelino, fiíha.-de CMlon J&sê Avelino-e (íe 
Isabel' AvePüro', nascida, -a 16 dc junho de 1907, 
na Districto Federai, residente áV rua dos Aranjos 
0 . S9i„ casa XEj fuBcerímiaria ni-uriícípal-, solteira, -
eom .domicilia eBeiíoral' aor düstrieto. -munici pai de 

- -Tijuca. .(Qualificação ex: officio, B'. E. 7S.) 
1.112. Eysta Eyerf filh-a. de- Freder-iea garfos Eyer- o da 

Augusta Abreu E'yeF, nascida a 1» de abril do 
Í9í5'„ rio Districto Federal, resMertCe á rua Pro
fessor- Gabizz-o n. 2&$K fu«ecioaaria municipal, 
solteira',, com ctònafeilia eíeifaral na'<ífetricto muni
cipal de Engenha Velho. (QuaHffeação ex afficio,, 

"B. E. 78.1 : • 
4.* 13. Antonía- Pança- l ima Jobim, filha ".de Jorge Lima 

Jribrirí e d:è Maria Paeca- Lime JoMm,, nascida a 15 
de março de* 19-13,. -rio pisfríct© Ffedéral, residente 
& rua GonçalVes- Crespo ». 17, funecionaria mu
nicipal,- solteira;, eom- doírineilío -eleitoral no dis-' 
tricto municipal Üe Engenho- Velho. (Qualifica
ção; ,ex'áffieio-, B;'E: 78.) 

f ..lí'4. Maria Bonitos;. d'a Fans.eca, fiiha de João de Dens 
-' '-•' rBeüi6es o de- Mãriariria Benites,: nascida a 20 de 

--setériiBro" de, l&02',;nò Districto Federal, residente 
,'íí- rüa^VisConde- efe"Santa IsabeÈ n; .Í6'(5, funeciona
ria; municipa!,; casada, cam ctomiriüíõ eleitoraL no 

" districto- mofrícipsl-cte Engenho ":V*e:iho. (Qtia-lifi-
' - : - • : cacübí ex'oftieiôi-B. E'„ 7;t.), - - , 

f . lfã. 'Etlit.fr de Araújo Cabrita, filha dri Francisco Carlos 
da Silva-Cabrita e de* Ameíia-Fi^azão. de Araújo 
Cabrita,, nascida a íí de' julho de f.S99, no Dis-

• Motó-s Federal,* residente á- rua- Araújo Penna 
. . ji. 65̂  fU-neciófiaría-muiiicrpa?, soH.&irá, com domi

cilia, eteitòrat no «Fistricta municipal-de- EHgeefâo 
-Velào. - (Qtralifi6aç,âo."ear. o-íffeta,.-©.- E. 79.) 

f.li6> Glês Almeida'.de Olrrãiris .Santos^ filha • de Othòn. de 
• Oírêriira, Santos.-e de••Anrea• Álm&idst̂ .̂de Oliveira 

.i.KaMa&s nascida a 2§-ds : '#^a&m.dte 1915, no Dis-, 
. irieto• jFederaf, ,rreçi<teBle. â. -rua Gurupi n.^ .151, 
. funecionaria . mun-ici-pal, .solíéihf, cor» domitílio 
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eleitoral no .'districto municipal de Tijuca. (Qua
lificação ca- officio, B . E . 79.) * 

Regina. Boiss-m, filha de Tito Vietor Boisson e de 
Maria. Aurelia Boisson, nascida a 24 de junho do ,'{.-128. 
1907.- ne Districto Federal, funecionaria munici
pal, casada, com domicilio eleitoral no districto 

:- municipal de Engenho Velho. '(Qualificação ez 
officio. fi. E. 79.) 

Adalgiza i-andeira de Mello; filha do Antônio Er
nesto Alves, e do Evelgista da Costa Alves, nasci
do a 1.7 do setembro de 1893, no Districto Fe
derai, residente á Estrada da Freguexia n. 851, 
professora, viuva, com.domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Tijuca. (Qualificação "cx-
officio". B. E. 9.) 

Quintino Otlicro Garcia, filho de-Floroncio Garcia 
e do. ígnez Garcia, nascido a 16 do maio de 19.11, 
no Districto Federal, residente ;t rua Corrêa de 
Oliveira n. 29, empregado publico, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal dc 
Engenho Velho. (Qualificação 11 cx-officio". B. 
E. 72.) 

tJcrmiuio Paula Freitas Serpa, filhe de Hcrminio 
x Augusto Scrpa o de Almcrinda de Paula Freitas 

Serpa, nascido a -i ác fevereiro de 1913, no Dis
tricto Federal, residente á rua Campos Salles nu
mero 84, funecionario publico, solteiro, com do
micilio 'eleitoral'no.districto municipal de Tijuca. 
(Qualificação "ex-oíficio". B. E. 09.) 

Ovictio Duarte de Sá, filho de Astrogildo Francisco 
de Sá c dc Manoelita Rosa dos Pieis, nascido a 3 
de junho de 19C2, cm Rio Bonito, Estado do Rm 
de Janeiro, residente á praça Duque de Caxias 
a. ti, eommercio, solteiro, com domicilie eleito
ral no districto municipal" de Tijuca. (Qualifica-
ção requerida.) 

Bomiamín Homero Gome/,, filho de Der-jamin Go- 1,134. 
noez e flc Üolores C>omex, nascido a 4 d.e marco 
cie 1910, em Santos, Estado de São Paulo, resi
dente á rua Camarisia. n. 100, • -funecionario da 
I.ight. casado, com domicilio eleitoral • no distri
cto municipal cie Engenho Velho. (Qualificação 
requerida.) " 1.135. 

Ennio Augusto Batalha, íilho üe Augusto Joaquim 
Batalha e de Josepíiíiia"'-Cavalcante líatalha. nas
cido a 15 de janeiro -do 1889, cm. Belém, Estado 
u(t Pará. residente á rua do Mattoso n. 200, ot-
ficial da Marinha Mercante, casado, com domicr-
lio eleitoral tio districto municipal de Engenho 
Velho. (Qualificação .requerida.) 

lluiiçm Caetano da Silva, filho de. Alice Fernandes l .130. 
dc Lima, nascido a 15 do janeiro de 1910, no Dis
tricto Federal, residente á avenida Rio Branco 
n. .87. commercio, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Engenho Velho. (Qua
lificação requerida.) 

Oelavi:.i Velho da Silva, filho de José Maria- Velho 
da SJlva c de Juíia Lacerda Velho da Silva,, nas- 1.J37: 
cido a 10 do outubro de 1805, no Districto Fe
deral, residente ã rua Uaddock Lobo n. 359. ban
cário, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Tijuca. (Qualificação "ex-officio". 
B. E. 77.) ' 

José Asa pito dc. Oliveira, filho de José Carlos de 1.138. 
Oliveira o de Francisca Rodrigues de Oliveira, 
nascido a 20 de setembro dc' 1909. uo Districto 
Federal, residente á rua da. Constituição -n. .60. . . 
alfaiate, solteiro, com -domiciiio eleitoral uo dis-
tric-lo municipal de/Engenho Velho. (Qualifica
ção requerida.) 

Gilberto Durão Coelho, íilho de Alberto Durão Coe- 1.139. 
Mio o de Eunice Mendes Durão-Coelho,.- nascido a 
24 dc maio de .1910, no Districto Federal, resi-
dcntc"-á rua Barão dc Mesquita n. 735. casa- -7. 
commercio. .solteiro, eom domicilio eleitoral no 
districto municipal cio Engenho Velho. (Quali-

- ficação "ex-officio". B. E. 55.) 
ú .iit-, i..ui?.a de Castro, filha de Francisco Celestino ri<: 1.14C 

Castre G: do Ednardá T.onzada tlf- Castro, nascidas 
30 cie janeiro do 1895, ua Districto Federai, re
sidente a rua Barão'dc Mesquita TI,. 380, profes-

;. sova particular, solteira, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Tijuca. (Qualificação 
requerida.) v 

Luiz Ferreira Guimarães, filho de Benigno Ferreira 
Guimarães o de Garmelia Barros d'Assumpção, 
nascido a 2 de dezembro de 1902, em Cabo Frio, 
Estado cio Ptio de Janeiro, residente á Estrada do 
Cacuia n. 580, operário, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Engenho Ve
lho. (Qualificação requerida.) 

Maria Thereza Duponchcl, filha de Paulo Duponchei 
e de Maria Corrêa dos Santos Duponchei, nascida 
a 13 de outubro de 1894, no Districto Federai, 
residente á rua Universidade n. 59, professora, 
solteira, com domicilio- eleitoral no districto mu
nicipal de Tijuca. (Qualificação requerida.) 

Dante. Maljatti, fiilio de Francisco Maljatti e de Ga-
tharina Maljatti, nascido a 31 de março de 1905, 
em São Leopoldo, Estado do Rio Grande do Sul, 
residente & rua Barroso n. 10, casa 3, contador, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal do Tijuca. (Qualificação "ex-officio". 

• B. E. .37.) 
Alfredo Vietor, filho de Vietor Tiborio o.de Barbara 

da Conceição, nascido a 5 de janeiro do 1910, em 
Moura Brasil, Estado do Rio de Janeiro, residente 
á rua Mariz e Barros n. 289, operário, solteiro, 
com domicilio oleituraf no districto municipal de 
Engenho Velho. (Qualificação requerida.) 

Jair Pacheco, filho de Torquato' Pacheco e dc Ange
lina Ferreira .Pacheco, nascido a 29 dc março do 
1914, cm Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, 
residente á rua José 115'gino n. 159, casa 2, fun
ecionario publico, solteiro, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Tijuca. (Qualifica
ção "ex-officio". B. E. 70.) 

Domingos Lopes, filho do Felicidade de Jesus Lopes, 
nascido a 2 de agosto de 189i, em Portugal, (na
turalizado), residente á rua Tenente Possolo nu
mero 41, funecionario publico, casado, com do
micilio eleitora! no districto municipal de Enge
nho Velho. (Qualificação requerida.) 

José Bonsquet de Barredo, filho de José Ferreira de 
Brito Leite de Barredo e de I/.abel Bousquct do 
Barredo, nasedio'a 9 de junho de 1913, em'Be!lo 
Horizonte, Estado de Minas Geraes, residente á 
rua Neiva de Vasconcellos u. 5-A, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Engenho Velho. (Qualificação reque
rida.) 

Odojpico Corrêa de Faria, filho dc Joaquim Faria e 
Be Anna' Faria, nascido a 9 de outubro de 1885, 
cm Alegrete, Estado do Rio Grande do Sul, re
sidente á rua Carlos dc Carvalho n. 48, funecio
nario publico, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Engenho Velho. (Qualifi
cação requerida.) 

José Serra, filho - dc. Humberto Serra o de. Eurydice 
C.ordia Serra, nascido a 21 de -maio de 1915, no 
Districto Federal, residente á rua do Urnguay 
n. 228, estudante, solteiro, com domicílio eleito
ral no districto municipal de Tijuca-. (Qualifica
ção requerida.) 

Manoel dos -Passos e Fi.guerôa, filho de Manoel dos 
Passos Figncrôa -o de Leopoldina dc Oliveira Fi-
gucrôa, nascido, a 29 de maio de 19-16, em Porto 
Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, .residento 
á rua Barão de Itaipú n. 96, militar, solteiro, 
com domicilio "eleitoral,no districto municipal do 
Engenho Velho. (Qualificação requerida.) 

Pedro Ivo da Silva, filho de Asdrubal Quintciro, do 
Rego" e"-de Laura da Silva Rego,-nascido" a 7 ,do 

.maio dc 1913, em Porto Alegre, residente á rua 
Maraguarc n. 34, empregado publico, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Tijuca. (Qualificação "ex-officio'". B. 
E. 7.8.) - . 

Moacyr Gomes da Silva-Pantergy, filho dc José-Go
mes da Silva Júnior e de Etelvina Gomes da Sil
va, nascido a 25 de março de 1910, noDistricto 
Federal, residente ít rua Ferreira Sampaio n. 7, 
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commercio, solteiro, com domici^s eleitoral no . . 
districto municipal de Engenho Vel»o. (Qualifi
cação requerida.) 

1.141. Florisbella Nunes Marques, filha de José Antônio 
Nun-es e de Ermelinda Maria de Andrade, nascido 4 .153. 
a 9 de" dezembro de 1900, em Parahyba do Sul, 
Estado do Rio de -Janeiro, residente á rua Mariz . 
e Barros n. 173, domestica, viuva, com domicilia 
-eleitoral nó districto municipal de Engenho Ve
lho. (Qualificação requerida.) 

1.142. José Lourenço da Silva, filho de Felix Lourenço da 1.154. 
Silva e de Thereza de Souza Millome, nascido a 
5 de junho de 1907, em Joazeiro, Estado do Cea
rá, residente á rua General Canabarro n. 46, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis- ; 

trirto municipal de Engenho Velho. (Qualifi
cação requerida.) 1.155. 

1.143. Helena Elias Pereira, filha de Ernesto Elias Pereira 
e de liaria Kazaria, nascida a 8 de outubro de 
1913, em Santo Antônio do Ventureiro, Estado de 
Minas Geraes, residente á rua Barão de übá nu
mero -55, domestica, solteira, com domicilio elei
toral no districto municipal de Tijuca. (Qualifi
cação requerida.") i.lõfl. 

1.141. José da Almeida, filho de Henrique José de Almeida 
e do Evaugelina Justiniana de Almeida, nascido 
a 9 de novembro de 1900, em Providencia. Estado 
de Minas Geraes, residente á rua Mariz e Barros" 
LI. 289, operário, solteiro, com domicilio eleitoral 
uo districto municipal de Engenho Velho. (Qua
lificação requerida.) 1.157. 

1.1-45. Fernando Monteiro Salvini, filho de Camilho Soares 
Salvini o de Maria Monteiro Salvini, nascido a 24 
de junho de 1911, no Districto Federal, residente 
á rua do Rosário n. 152 e 154, commercio, soltei
ro, com domicilio eleitoral no districto municipal 

' de Engenho Velho. (Qualificação requerida.) 
1.146.. Euclydcs Coelho, filho de Benevenuto Antônio Coe- 1.15S. 

Iho e dc Vii-gílina Pires Coeilio, nascido a 12 de 
outubro de 1895, em Chapéos á'üvas, Estado do 
Minas Geraes, residente á rua Haddock Lobo nu
mero 296, commercio, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Tijuca. (Qualifi
cação requerida.) 1.159. 

1.1.47. Sebastião Pacheco, filho de Manoel Rufino Pacheco ^ 
e dc Macia ria Conceição Pacheco, nascido a 20 
de jaociro dc 1913, ira Districto Federal, resi
dem e á rua Cândido Mendes n. 121, 3 o andar, 
eommerein, solteiro," com domicilio eleitoral no 
districto municipal'de Engenho Velho. (Quali
ficação requerida.) . 1.160. 

1.148. Eduardo de Araripe, filho de José Ignacio de Araripe 
Souza e de Anua Tíobre de Araripe, nascido a 13 
de outubro de 1890, em Cascavel, Estado do Cea
rá, residente á rua Mariz e Barros n. 369, sa
cerdote, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Engenho - Velho. (Qualifica
ção-requerida.) 1.101. 

1.149. Sylvio Costa Pereira, filho de Gastão Costa Pereira 
e de Julia Alves Pereira, nascido a 13 de junho 
de 1916, no Districto Federal, residente á rua l 
João Torquato n. .23. commercio, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de En
genho Velho. (Qualificação requerida.) 1.162. 

1.150. José Gomes, filho dc Ignacio Gomes e de Delphina 
Maria Gomes, nascido a 14 dc abril de 1891, em 

- Barra do Pirahy, Estado do Rio de Janeiro, resi
dente á rua Campos da Paz n. ^25, empregado 
publico, solteiro,-,com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Engenho Velho. (Qualifica
ção requerida.) . 1,163. 

1.'151. Aristeu Pereira da Silva, filho de O reste Gomes da 
Silva e de Christina Pereira de Menezes, nascido 
á 23 de junho de 1914, no Estado do Rio de Ja
neiro, residente á rua Borja Reisn. 285-A, com-

. mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal dc Engenho Velho. (Qualifica
rão requerida.) 

1.152. Moaeyr Silva, filho de Manoel Gomes da Silva Sea- 1.104. 
tora e«de Zulmira Franklra.da Silva Seabra, nas-

, cido a 20-d.e novembro de 1S99. no Districto Fe

deral, residente á rua Áureliano Portugal n. 41, 
commercio,. casado, com domicilio eleitoral uo 
districto munif-ipal de Engenho Velho. (Qualiíji-
cação requerida.) 

Edgard Ribeiro Ferro, filho de Alfredo Antônio 
Ferro e de Anna Ribeiro Ferro, nascido aj"8 de 
novembro de 1900, no Districto Federal, residente 
á rua Moreira Sampaio n. 21, radio-telegraprús-
ta, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Tijuca. (Qualificação requerida.) 

Estevão Pinheiro, filho de José Maria Pinheiro e cia 
Maria Justina da Çonceiç-ão, nascido a 3 de agos
to dc 1902, no. Districto Federal, residente á rua 
Visconde de Nictheroy n. 166, commercio, casa
do, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Engenho Velho. (Qualificação requerida.) 

Pedro de Lima Soveral, filho de Ernesto Borges do 
Sovera! e de Anna de Lima Soveral, nascido a 1 
de janeiro de 1899, em Pelotas, Estado do Rio 
Grande do Sul, residente á rua da Lapa n. 16, 
commercio, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Tijuca. (Qualificação re
querida.) 

Belizario Ghristiano Corrêa, filho de Christiano José' 
Corrêa e de Ignacia Dias da Cunha, nascido a 6 
de agosto de 1892, em Cabo Frio, Estado do Rio 
de Janeiro, residente á rua Farmos n. 43, com
mercio, casado, com domicilio eleitora! no dis
tricto municipal de Engenho Velho. (Qualifica
ção "ex-officio". B. E. 36.) 

Fernando José da Silva, filho de José Abrahão da 
Silva e de Maria Luz da Silva, nascido a 10 do 
agosto de 1912, ii3 Districto Federal, residente á 
rua Souza Franco n. 226, casa 5-A, commercio, 
casado, eom domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Engenho Velho. (Qualificação reque
rida .) 

Henrique da Silva, filho de Manoel da Silva c de 
Josepha Maria da Conceição, nascido a 15 do 
maio de 1877,-no Districto Federal, residente á 
rua Pereira Nunes n. 84. operário, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de En
genho Velho. (Qualificação requerida.) 

Colina Maria de Castro Alves, filha de Manoel do 
Nascimento Castro Alves e de Annita de Castra 
Alves, nascida a 21 dc março de 1912, no Distri
cto Federal, residente á rua Wcnces*au n. 9, 
estudante, solteira, com domicilio eleito'.'.;! no 
districto municipal de Engenho Velho. (Quali
ficação requerida.) 

Clemente de Souza Pinto, filho de Joaquim .Pinto 
dos Anjos e de Leonor Baptista Pimentel, nasci
do a 1 do agosto de 1906, no. Districto Federal, 
residente á rua Carlos- Seidn n. 9, serralheiro, 
casado, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Engenho Velho. (Qualificação reque
rida.) 

Hugo Lanzellotti, filho dc José L,anzellotti, e do 
Gema Saliberta Runa, nascido a 6 de março de 
-1914, no Districto Federal, residente á rua Suo 
Francisco Xavier n. 728, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal do 
Engenho .Velho. (Qualificação requerida-.) 

Odette do Couto Gomes; filha de Francisco Baptista 
-Gomes o. de Carlota do Couto Gomes, nascida a 
•18 de fevereiro ds 1894, no Districto Federa), 
residente á rua Silva Guimarães n. 49, domes
tica, solteira, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Engenho' Velho. (Qualificação re
querida.) 

Arlette Luz, filha dc Álvaro Ribeiro de Almeida 
Luz e de Andrelina Maria Chabréo de Almeida 
Luz, nascida a 17 de novembro de 1912, em Bar
ra do Pirahy, Estado do Rio de'Janeiro, residente 
á rua Lúcio de Mendonça n. .56, estudante, sol
teira, com domicilio eleitora! no districto muni
cipal de Engenho Velho. (Qualificação reque-
Tida.) 

Álvaro Monteiro, filho de Luiz José Monteiro c de 
Luiza Monteiro, nascido a 10 de dezembro cie 
1884, no Districto Federal, residente á rua üru-



giiay n. 77, commercio, casado, com domicilio 
eleitoral no districto. municipal de Engenho Ve
lho. (Qualificação requerida.) 

Henrique Leite 'Cardoso, filho- de José Augusto 
Leite e de Maria Luiza Leite, nascido a 16. de'ju
nho de 1913, no.Districto Federal, residente á rua 
Carmo Netto n. 32, operário, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de. Engenho 
Velho. (Qualificação requerida.) 

Domingos Miranda Fernandes, filho de Antônio Mi
randa Fernandes e de Maria da Conceição,, nasci
do a 20 de maio de 1900, no Districto Federal, 
residente á rua Conde de Bomfim n. 1.066, casa 
6, commercio, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Tijuca. (Qualificação re
querida.) 

Oscar Bahia da Fonseca, filho de Oscar Corrêa da 
Fonseca á de Elia Bahia da Fonseca, nascido a 19 
de agosto de 1912, em São João d'El-Rey, Estado 
de Minas Geraes, residente á rua Cachamby nu
mero 93, estudante, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Tijuca.. (Quali-

• ficação requerida.) 
Armando Alves Pinto Guedes, filho de João Alves 

Pinto Guedes Filho e de Maria Carlota de Oli
veira Pinto'Guedes, nascido a 9 de setembro de 
1904, no Districto Federal, residente á rua Ma
galhães Couto n. 159, commercio, solteiro, eom 
domicilio eleitoral no districto municipal de Ti
juca. (Qualificação requerida.) 

Onofre Pereira BaHhazar, filho de Pedro Pereira 
Balthazar e de Ermelinda Fonseca Balthazar, 
nascido a 12 de junho de 1903, em Nova Fribur-
go, Estado do Rio de Janeiro, residente á rua 
Luiz Guimarães u. 87-A, commercio, solteiro, 
som domicilio eleitoral no districto municipal de 
Tijuca. (Qualificação requerida.) 

rueolau Sanlorc, filho de João Baptista Sanlorc e.de 
Magdaiena Chanbarelli Santore, nascido a 27 de 
outubro de 1887, em Itália (naturalizado), resi
dente á rua Joaquim Meyer n. 229, operário, 
casado, coro domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Tijuca. (Qualificação requerida.) 

Scverino Ramos da Silva, filho de Alexandre Fran
cisco da Silva "e de Anna Olympia da Silva, nas-

' ciclo a 10 de maio de 1907, em Itabaiana, Estado 
cia Parahyba do Norte, residente á rua Caldas 
Barbosa n. 117, commercio, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Engenho 
Velho. (Qualificação requerida.) 

José Corrêa c\4 Britto, filho de Bernardino Rocha 
Ferreira e de Maria Corrêa dc Britto Ferreira, 
nascido a 14 de janeiro de 1901, em Campos, Es
tado dc- llio de Janeiro, residente á rua Almiran
te Gockrane ri. 162, empregado publico, ca-aLc, 
com domicilio eleitoral no districto municipal 
<le Tijuca. (Qualificarão ''ex-officio". B. Elei
toral 72.) 

Djalma Rodrigues da Silva, filho de Affonso Martins 
• da Silva e de Laura Rodrigues da Silva, nascido 

a 3! cie dezembro dc -1900, em João Pessoa, Esta
do da Parahyba, residente á rua Gumucumague 
n. 5i, escrevente militar, casado, eom domicilio 
eleitoral rio districto municipal de Engenho Ve
lho. (Qualificação "ex-officio". B. E. SI.) 

Loovegiklo Alves Cosia, filho cio João Alves Júnior e 
dc Jovita Cândida de Araújo,,nascido a 8 de maio 
ue 1897, em Conceição cio Serro, Estado de Minas 
Geraes, residente á rua do Costa. n. 122, militar, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Engenho Velho. (Qualificação "ex-
officio". B, E. 81 .) 

José Ferreira Ângelo, filho de Pedro Coelho de 
Mello e .de Éuflozina Maria da Penha, nascido a 
15 dc janeiro de 1896, em Guarapury Victorio, 
Estado de Espirito Santo, residente á rua Edu
ardo n. 94, milüar, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Engenho Velho. 
'(Qualificação "cx-officio". B. E. 81.) 

ITcronciino Chaves Goraevívo. filho-de José Joaquim 
Soares Cornevivo c "de Vietorina Chaves Corac-

vivo-s nascido a 23 de julho de 1895, em Fortaleza, 
Estado do Ceará, residente á rua Borborenia nu
mero 80, casa 5, militar, casado,, com domicilio 
eleitoral no districto- municipal de Engenho 
Velho. (Qualificação "ex-officio". B. E. 81.) 

1.177, Odemar Rodrigues Dorneles, filho de Olavo Rodri
gues Dorneles e de Joaquina Motta Dorneles, 
nascido a 11 de outubro de 1895, em Pelotas, Es
tado do Rio Grande da Sul, militar, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de En
genho Velho. (Qualificação "ex-officio". 6 . 
E. 81.) 

1.178. José Rebouças. filho de Gedean Rebouças e de Gui-
Ihermina de Azevedo Rebouças, nascido a 23 cie 
abril de 1901, em Cravmho, Estado de São Paulo, 
residente á rua Ramiro Magalhães n. 73, casa 16, 
militar, casado, com domicilio eleitoral n-? distri
cto municipal de Engenho Velho. (Qualificação 
"ex-officio". B. E. 81.) 

Í .Í79. Jayme Lopes da Silva, filho de José Atves da Silva 
e cie Anna Lopes, nascido a 10 de dezembro de 
1905, no Districto Federal, residente á rua Sar
gento Aquino n. 229, militar, casado, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Engenho 
Velho. (Qualificação "ex-officio". B. E. 68.) 

1.180. Carlos José de Souza, filho de Pedro Joaquim cie 
Souza e de Antonia de Souza, nascido a 4 de no
vembro de 1909, em São Luiz-, Estado'do Mara
nhão,, residente no largo José Clementí; n. 22, 
militar, solteiro, com domicilio- eleitoral no -dis
tricto municipal dc. Engenho Vellu (Qualifica
ção "ex-officio". B, E. 78.) 

f. 13*. Eustachio Franco Sarmento, filho cie Targino. d'OIi-
veira Franco e de Capitulina Laura Sarmento, 
nascido a 20 de setembro de 1886, em União, Es
tado de Alagoas, residente á rua Luiz de Camões 
n. 93-A, 3 o andar, militar, sotteico, som domici
lio- eleitoral, no districto municipal de Engenho 
Velho. (Qualificação "ex-officio'' H. E. 78.) 

1.182. Ponpeu Ferreira da Siiva Júnior, filho de Ponpeu 
Ferreira da Silva e de Theodora Cândida da Sil
va, nascido a 10 de setembro de 1894, em Iguapé, 
Estado de São Paulo, residente á rua. Wenceslau 
li. 58. militar, casado, com domicílio eleitoral. :io 
districto municipal de Engenho Velho. (Qualifi
cação "ex-officio". B. E. 78.) 

1.183. José Pinto Sombra, filho de Canegundes Guilherme 
Sombra e de Augusta Pinto Sombra, nascido a 8 
de dezembro de 19H, em Parnah.vba, Estado do 
Piauhy, residente á rua Visconde de Niclheroy 
n. 114, casa 23-A. militar, soltein , com domici
lio eleitoral no districto municipal de. Fngerho 
Velho. (Qualificação "cx-offieio". B. E. 78.) 

1.184. Toso Alves cie Medeiros Bezerra, filho cie- Cecilíano 
Alves Bezerra e de Emitia Anmincíada de Medei
ros Bezerra, nascido a 12 de junho de 1889, em 
Olinda, Estado de Pernambuco, residente á rua 
Limites Barata n. 76, militar, casado, com domi
cilio eleitoral no districto municipa : de Enge
nho Velho. (Qualificação "ex-offíoic"". B. Elei
toral 78.) 

1 "571. Francisco Pinho das Neves Filho, filho de Francisco 
Pinho 'das .Neves, o dc Fernanda Sampaio Pinho 
das-Neves, nascido a 20 dc julho de 1913. no Dis
tricto Federal, residente á rua Bom Pastor r:i-
mero 29, casa 2, commercio, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal cie Tijuca. 
(Qualificação requerida.) 

1,572. José Mattos Pimenta, filho de Antônio - de Mattos 
Pimenta e de Firmina Drummond Pimenta, nas
cido a 19 dc março de 1909, -3in Cordeiro, Estado 
do Rio de Janeiro, residente 4 rua Corroa Dutra 
u. '133, graphico, solteiro, com òoinicifio eleito
ral no districto municipal dc Engenho Velho. 
(Qualificação requerida.) 

Ü573. Carlos Eugênio de Moura Costa, filho de Leandro 
Castilho cie Moura Costa e de OlyiUha Ribeiro de 
Moura Costa, nascido a 30'de novembro de 19.12, 
em Belío Horizonte, Estado de Ml na? Gerass, re
sidente á rua Marquez de Abrantes.ii. 150, estu
dante, solteiro, com domicílio eleitoral no dis-
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- . tricto municipal dc Engenhe Velho. (Qualifica- ^ 
cão requerida.) 

1.574. Manoel Barros dos Santos, filho do Cláudio Barros 
dos Santos e dc Maria Luiza Barros dos Santos, 
nascido a 22 de junho de 1895, no Estado do (tio 1.58(3. 
Grande do Sul, residente á rua Curupaity n. 175, 
operário, casado, com domicilio sleitoral no dis
tricto municipal dc Tijuca. (Qualificação reque
rida.) 

1.573. Joaquim Borges de Earia Martins, filho de AlbanG 
Augusto. Martins e de Elorinda Borges dc Faria, 
nascido a 5 de janeiro de 1915, no Districto Fe- 1.587. 
deral, residente á rua do Cattete n. 183, commer
cio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 

• municipal de Engenho Velho. (Qualificação re
querida.) 

1.576. Horacio de Lima Gonçalves Pereira, filho de Horacio 
Gonçalves Pereira e de Sylvia cie Lima Pereira, 
nascido a 20 de julho de 1915, en; São Paulo, 1.588. 
Estado dc São Paulo, residente á rua Silveira 
Martins n. 56, estudante, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Engenho Ve
lho. (Qualificação requerida.) 

1.557. Abigail Brandão Barros, filha dc Luiz de Souza 
Brandão e dc Florentina Lago Brandão, nascida 
a 31 de agosto do 1894, cm Mathias Barbosa-, Es- 1.589.-
tado de Minas Geraes, residente á rua Luiz 
Gama n. 15, doméstica, casada, com domicilio 
eleitoral no districto municipal' de Tijuca. (Qua
lificação requerida.) 

1.578. João Baptista Sobrinho, filho de Joaquim Caetano 
Pereira e de Izabcí Baptista Pereira, nascido a 
0 cie junho do 1905, em Ceará-Mirim, Estado do 1.590. 
ltio Grande do Norte, residente á rua Uruguay 
n. 57, funecionario publico, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Tijuca. 
(Qualificação ex-officio, n. 69.) 

1.579. Caetano Júlio de Castro, filho de Júlio cie Castro e 
de Margarida de Castro, nascido a 10 de agosto 
de 1882, em São Paulo, residente á rua Enrique 1.501. 

-Chaves n. 8, operário, casado, com domicilio 
eleitoral rio districto municipal de Tijuca. (Qua

lificação requerida.) 
1.580. Oswaldo Lanzellotü, filho dc José Lanzellotü o cie 

.-..-• Gemma Soli = Certa Russo Lanzeltotti, nascido a 
24 de setembro de 1915, no Districto Federal, rc-

, . sidente á rua- 'S. Francisco Xavier n. 728, vul-
• ' canizador, solteiro, com domicilio eleitoral no 1.592, 

districto municipal de Engenho Velho. (Qua
lificação requerida.) 

. 1.581. Israel Ferreira dos Santos, filho de Vicente Ferrei
ra dos Santos e de Lúcia Ferreira dos Santos, 
nascido a 23 dc dezembro dc 1911, no Districto 
Federal, residente á rua Francisca Meyer nuine-

' ro 45, : funecionario publico, solteiro, com doini- 1 • 593•. 
cilio eleitoral no districto municipal de Tijuca. 
(Qualificação requerida.) 

1.582. Alonso Lopes Bezerra, filho de Manoel Lopes Bezer
ra e de Antonia Maria da Conceição, nascido a 
16 de fevereiro de 1894, em Cachoeira, Estado 
de Alagoas, residente á rua 24 de. Maio n. 805, 
pedreiro, funecionario publico, solteiro, com do- 1.594 
micilio eleitoral no districto municipal dc En
genho Velho. (Qualificação ex-officio, n. .77.) 

-1.583. Sylvio Pereira dos Santos, filho de Pedro Pereira 
dos Santos e de Mathilde Pereira Medina, nasci
do a 23 de março de 1910, no Districto Federal, 
residente á rua Ferrão Cardin n. 41, operário, 
casado, com domicilio oleitoral no districto mu- 1.595 
nicipal de Tijuca. (Qualificação requerida.) 

1.584. Elmano Martins da Costa Cruz, filho de Dilermano 
Martins da Costa Cruz e de Maria Antonietta 
Lobato Cruz, nascido a 30 de abril de 1910, em 

. •: , - Juiz, do Fora, Estado de Minas Geraes, residente 
á rua Conde de Bomfim n. 604, advogado, sol-

•.•••'-.- teiro, com domicilio eleitoral no districto mu- i .5% 
nicipal de Tijuca. (Qualificação requerida.) 

1.585. Luiz de Azambuja Vülanova, filho de Cândido de 
Azambuja Villanova e de Anna Esmeria-de Oli
veira Guodes, nascido a 17.de novembro de 
1895. em Porto Alegre, Estado- do'.Rio Grande do 

. Sul, residente á rua Licinio Cardoso a. 1.26, 
militar, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Engenho Velho., (Qualifica
ção ex-officio, n. 81.) 

Pedro Prisco Martins, filho dc João Carlos. Martins 
e de Maria José Nunes Martins, nascido.j\ 18 
fie janeiro dc 1900, em Viaima. Estado úa Ma
ranhão, residente á avenida Mineira n. 100, mi
litar, solteiro, com domicilio eleitoral nn dis
tricto militar de Engenho, Vciho. (Qualificação 
cx-officio, n. 81.) 

Waldetnar de Souza Mangueira, íilho de Pedro cie 
Souza Mangueira e de Arnanciã Peixoto Man
gueira, nascido a 8 do abril de 1901, no Districto 
Federal, residente á estrada do Quilungo n. 500, 
militar, casado, com domicilio eleitoral no dis-"' 
tricto municipal de Engenho Velho. (Qualifica
ção' ex-officio, u. 81.) 

•José Cupertino Vieira, filho de Felix Grcgorio Viei
ra e de'Joaiuia Muniz Galvão Vieira, nascido a" 
13 de setembro de 1887, no Estado do Rio Gran
de do Sul, residente & rua Maricá n. 61, casa 
XII, militar, casado, com 'domicilio eleitoral nü 
districto municipal de Engenho Velho. (Qualifi
cação ex-officio, n. 78.) 

Elias de Souza Lima, filho de Sebastião de Souza 
Lima e de Sauvina de Souza Lima, nascido a 17 
de abril de 1894, cm S. Salvado, Estado da Ba
hia, residente á rua Martins Costa n. 66, fun
ecionario publico, casado, com .domicilio eleito
ral no districto municipal dc Engenho Velho, 
(Qualificação ex-officio, n. 78.) 

Doiy Ribeiro de Azevedo, filha de Cândido Rodri
gues de Azevedo e de Julia Ribeiro de Azevedo, 
nascida a 6 de setembro de 1912, no Districto 
Federal, residente á rua Senador Dantas n. 13, 
funecionaria publica, solteira, com domicilio 

, eleitoral no districto municipal de Engenho Va
lho. (Qualificação ex-officio, n. 78. 

Oscar cie Andrade Quilula,. filho de Antônio Olega-
rio de Barros Quilula e dc Ignez de Barros Qui
lula, nascido a 20 de maio dc 1900, cm Bom 
Conselho, Estado de • Pernambuco, residente á 
rua Theodoro da Silva n. 120, militar, casado, 
com domicílio eleitoral no districto municipal 
dc Engenho Velho. (Qualificação êx-officio, 
n. 78-) 

Henrique Ferreira Novo, filho de Antônio Ferreira 
Novo e do Luiza Ferreira Maruja, nascido a 3 
do agosto dc 1905, no Districto Federal, resi
dente á rua Olga n. 121, militar, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal do 
Engenho Velho. (Qualificação ex-officio, nume
ro 70.) 

Maria de Lourdes Moreira, filha dc Antônio Lázaro 
Moreira e de Francèlina Alves Moreira, nascida 
a 8 de janeiro dc 1903, no Districto Federal, re
sidente á rua Carlos Vasconcellos n. 62, pro
fessora primaria, solteira, com domicilio eleito
ral rio districto municipal de Tijuca. (Qualifi
cação ex-officio, ii. 9.) 

Boaventura Ribeiro, filho de José Nobre Ribeiro o 
de Fausta Ribeiro, nascido a 14 dc julho de 
J884, em S, Luiz, Estado do Maranhão, residen
te á rua.Carlos de Vasconcellos n. 137, funecio
nario publico, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal dc Tijuca. (Qualificação 
requerida.) 

, Elzira ,Glyceria Lins, filha de João.de Oliveira Lins 
e do Maria Glyceria Lins, nascida a 12 de no
vembro de 1906, cm S. Salvador, Estado da Ba
hia, residente á rua Saens Pena n. 35, funecio
naria publica, solteira, com domicilio eleitoral 
no districto .municipal de Tijuca. (Qualificação 
requerida.) 

, Manoelita Seignour, filha dé Carlos F . Seigmrar e 
Pilar Seigneur, nascida a 31 de março de 1911, 
no Districto Federal, residente á rua Conselhei
ro Zcnha n. 61, funecionaria publica, solteira, 
com domicilio eleitoral no districto municipal 
de'Tijuca, (Qualificação ex-officio, n. 79v) 

http://17.de


Setemkro da 1934 SS67 

lr.6 

í .597*- "Iracema Seigneur, filha de Carlos F„ Seigneur, e 
Pilar.'Seigneur, nascida a-21 ,de abril de 1913, 

B'J ao Districto Federai, residente á rua Conselhei
ro Zenha a. 61, funecionaria municipal, casada, 

li ©oca domicilio eleitoral ao .districto municipal 
de Tijuca.' {Qualificação •ex-officio, -n. 79.)' 

Carlota Dorisen Monteiro ,'Pagaiii,: filha de João 
;n Borges Meotetro" « 4e; 'Josepttiaa• .Dori3oa • Mon-

teiro, nascida a 1-6 de setembro de.!8&2, no Dis-
Iricto Federal, residente á avenida Paula • Sou
za n. 77, fuaookaaarda municipal, casada, com 
domicilio .eleitoral no districto municipal de 
'(Qualificação ex-off'icio., à. 73.) 

1.599. rvoemia' Soares Pinheiro, filha ..de Manoel Soares Pi-
. • nhoiro -e.de-Maria Rosa Domlugues Pinto Soa

res Pinheiro, nascido a 21 de junho de 190-2, 
no -Districto Federal, residente á rua Medeiros 
Pássaro ri- 8% funecionaria ptfblica,' solteira,-
ieom. domicilio .eleitoral- no. districto municipal 
de Tijuca..* (Qualificação ex-officio, -78.) 

•1.600. -Luiza Ferreira Guimarães,-filha de Raul Ferreira 
. Guimarães « de Çordolina da Goste -Guimarães, 

-nascida a -3.de abril de 1907, no Districto - Fe
deria,, residente á rua Jaceguay n.. 19, funecio-
áaráa publica,' municipal, - com. domicilio eleito
ral no districto"- municipal de Tijuca. (Qualifi

cação •ex-officio,,n, 74.).. :. 
i .601. HernjTBiá Celestino, filha de Clodoveu Heüodoro Ce

lestino e' de Carlota Amélia da'Silva -Celestino, 
nascida a. 15 de maio de. 1902, em- São Fidelís, 
"Estado do Rio," J-esideirte, â rua ,.-Visconde de 
Figueiredo n. 52, funecionaria publica, -soltei-
Ta, /eom domicilio eleitoral no -districto muni
cipal de^-T-ijuc-ã. (Quaüfitação ex-officio, nu
mero -74.) 

1.602/ Âida Nunes da Fonseca, filha de Carlos Alberto da 
Fonseca e dè Maria "Nunes da Fonseca, nascida 
a 22-de junho de' 1-8.98,"uo Districto - Federai, 
residente -á rua Carvalho Alvim n'. 1,5, funecio
naria municipal, solteira, com domicílio elei-

• íe-rál no districto municipal de Tijuca; (Qua
lificação zx-of/Mo, -'vi' -74?:) •" 

"Peticlés Reis, fiifeo .de Joaquina-,da .Silva Garcez.-
nascida a 22 dc «mio -de 1399,..no Districto Fe--

-• -tetaX, residente á'Tuá I^áoôrB itoifca n . 24, mi
litar, solteira, com xíomieilio eieitoral no. dis
tricto m.nníei©ar.de Engenho Velho. (Qualifi
cação requerida..)/ '" 

iosé de Oliveira Ario-so, filho .de 1 Daiaísio' Branco 
i . . Arioso e • de Natiige de Oliveira Arioso, nas-

>.- tíüo a 3 dé 'janeiro >de 1914, -cm Valença, Es
tado do Rio de. Janeiro, residente- - á rua Ma
riz e Barros «. 259,; commercio;' -solteiro, com 
domicilio eleitoral -no / -districto mianicipal do 
Eaígenho. Velho. (Qualifi-cação requerida.,) ' 

3.6-05: Geraldo Maria Mâjella Cavalcanti de -Albuquerque, 
.íilho de -João-Alfredo Cavalcanti de Albuquerque, 
e de Carolina Xavier Cavalcanti'de Albuquerque, 
nascido a 19 de dezembro de 1913, no Districto. 
Federal, residente ã rua Silva. Ga.mJarães niime-

. , ro 49, funecionario publico, solteiro,, com domi
cilio eleitoral -no• districtor-municipal- dc Tijuca. 

í .uw;>. Sylvia Maria Cavalcanti de- Albuquerque - Araújo,' 
. - " filha de João'.Alfredo,Cavalcanti de Albuquer

que . e de •Carolina.. Xavier • Cavalcanti - Albuquer
que, nascida.a. 3 de junho de 1912, no Districto 
Federal, residente •.& rua Silva Guimarães n. 49, 
funecionaria publica, - casada,. - com -'- domicilie 
eleitoral no districto municipal de "Tijuca. (Qua-

-. • lificaçâo requerida.) ... 
- j,.f07. Ma-ijan^ de.LoyoSa Povoa, filha de Francelj-no Fe-

. uelon de Loyola e .de.Mariana .cia ;Sitva- Marques, 
nascida- a 7 de novcailãro de-1877, cm-Goyaz, 
Estado de -Goyaz," -residente ã rua General Ca-na-
Iwirn» n. 4'3i, funecionaria publica, casada, com 
domicilio eleitoral . n o ; districto municipal • do 
Engenho Velho. -(Qualificação esv-of'{icip, -. nu
mero 76.) .- ' , • 

.'1.0-0*8. -Sidney Bojes da, Costa, filho cíe Joaquim. Francisco 
' d a Gosta e dc Akia Maud -Mariè. Costa, nascido a 

. 28* de abril ,de 1916, no Districto Federai, resi
dente a rua HMdock Lobo' n. -289. estudante, 
solteiro,-"eom domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Tijuca, (Qualificação requerida.) - ^ 

1.003 

-1.609.. -Jfesé do Nascimento, filho de Manoel Thomé do Nas
cimento e de Guiomar Pinheiro do Nascimento, 
nascido'a .29 de março de 1916, em Garangola, 
Estado de Minas Geraes, residente á 'rua Conde 
de Bomfim n. 422-r estudante, solteiro, com do-

- micilio .eleitoral no districto iauiiici£>al de Tiju
ca (Qualificação requerida.) -

1.610. Eduardo Vilíela" de Carvalho, ..filho de Antônio Vil-
.Iria de Carvalho e dc Mariann-a. Viveiros da Con
ceição, nascido-a 20 ce dezembro de 1909, no 
Districto Federal, residente â rua Lins de Vas
concellos, ii. 447, operário,-solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Tijuca. 
(Qualificação requerida.) '. 

I . ô l l . Diva- Meiréíles,. filha dc José'Meirelles Alves Morei
ra e de Maria Antonietta Duarte Moreira, nas-' 
cida a 19 de julho" de 1909, no Districto Fe
deral,- residente á.rüa' Çlovis Bevilacqua. n.. 55, 
domestica, -solteira, eom domicilio eleitoral no 
districto municipal de Tijuca. (Qualificação re-
íjuerida.) -' 

1.012, M-iria Ántonietta Meircllcs, filha de José Alves Mo
reira e de'Maria Antonietta Duarte Meirelles. 
nascida, â. 4 .de dezembro de 1913, no. Districto 
Federal;- residente â rua Clovis Bevilacqua 'nu
mero 55,-doméstica, solteira, com domicílio elei
toral no'districto municipal dc Tijuca. (Qua<= 
lifica-ção requerida.) 

1.613. José Ferreira Barreto, filho de Manoel 'Neves Bar-
~ reto e ge"Jpselina- Ferreira Barreto, nascido-a 17 

de novembro de 1913, em" Itabayana, Estado de 
SErgige, residente à rua da - Alfândega n. 85, 3 o 

andír, estudapto, solteiro, com domicilio. eleito
ral no districto municipal- de Engenho Velho. 
(Qualificação requerida.) 

1.614. Maria de Nazarcth Coelho Balestrêro, filha dc Aris
tóteles'Lopes 3alestí'êra e de Rita Coelho Bales-
•trèra, nascida-a-*3 de novembro de 1915, .em Be
lém, Estado do Pará, residente, á avenida 7 de 
Setembro n. 235, Nictberoy, funccionai-ia publi-. 
ca,, solteira, eom domicilio eleitoral rio districto. 
municipal -de Tijuca. (Qualificacuo ex-officio, 

'• • n. .78.) ' ' • . . ' -
1.615. Horacio Pereira de Jjcmos, filho de Horacio: Perei

ra-de 'Lftíüos. e de Inah dos- Santos LBmos, nas
cido a 30 de maio de 1915, no Districto Federal, 
T-esidçnte á rua i° {le Março n.. 118,'. 2° andar, 
militar, solteiro,-' mm'.domicilio -eleitoral no dis
tricto municãpa! de Engenho Velho. (Qualifica
ção requerida.) 

1.616. jáyaae Fernandes Lima, .filho de Joaquim Antônio 
Fernandes Lima e tíe~-Virgínia do 'Rego Lima, 
nascido a 7 de abril d*>ÍS07, ao, Districto E'e-
deiáí, residente ã>rua* Corrêa Dutra. n. 106, com
mercio., casado.: com:domicilio eleitoral no- dis
tricto municipal de Engenho Vélhe. (Qualifica-
0ão -requerida.:) - . ' .' 

1.617. írineu" Bara-tta -Monteiro, -filho . de Eugênio Baratta 
. - Monteiro e -de Regíua- Gra-ça.- Monteiro, - nascido 

a 6 de agosto. de.-l^iS,. no Districto. Federal,, re
sidente 4 rúa Visconde de.. I-taúaa n.. 465, com- . 
merc-io» solteiro,.com domicilio, eleitoral no dis
tricto municipal 'de Engenho Velho. (-Qualifica
ção requerida.) ..-

1.618. Alcy de' Oliveira^- filho de -Gaticano- Gamillo da Sil-
"veira e -de Maria-Bemfi-ea .da •Conceição, nascido 

. a 29 de agosto de-1912, em Matheus Leme, Es
tado -de- Minas Geraes,>.residente á- rua Senador 
Èuzebio n. 143, bancário,.solteiro, com domicilio 
•eleitoral no districto municipal dc Engenho Ve
lho. (Qualificação requerida.) •> -

l.Mí). Joel Nolasee de Almeida, filho de Tlieotíbilo Nolas-
.'. ' co de Almeida e de ;-Zulmira Mascar-enhas de Al

meida, nascido a 25" de maio de-1907, no Dislri-
cto Federal, residente ã rua Visconde de Itauna 

• n. 129̂  bancário,-c-asãdo, com domicilio eleito
ral BO diftirwto mwicipal dá Engenho'Velho. 
(Qualificação requerida.) 

"1..S20. Jader Gomes de Oliveira, filho, de..Antônio . Gomes 
1 de Oliveira * de Arinda Pereira dç Oliveira, nas

cido a 13 d* maio de 1914, era'Santo Antônio do 
Porciuncula, Estado do Rio, residente á rua Sil
veira Martins -n. 157, comtriercio, solteiro, 
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com domicilio 'eleitoral >BÕ-'districto municipal., 
•cíe- Engenho. Velho ' .-(Qualificação-requerida.) 

1.621. Antônio Machado Coita, filho - dè'Antônio Machado 
Cotta e de--Juliana de' Jesus, mascido. a 28- de ju
lho de 1909, no-Districto Federal, residente á 
rua Affohso Cavalcanti n; 175, commercio,-sol
teiro, com'- domicilio eleitoral'no districto muni
cipal cie' Engenho Velho." (Qualificação requc- ': 
rida.")- ; • ' • • • ' . ' . ' ". - • • 

1.022. Mario".Ricart;- filho de Manoel•-Ricart Gonzalez e do 
Aurélia Erb,-nascido'a, 20 .de agosto de 1915, no 
Districto Federa!,- residente a -rua S. Pedro nu
mero 314; "estudante; solteiro, -com 'domicilio 
eleitoral no districto-municipal do Tijuca.(Qua-

' . " Üficação-requerida.) • " ' -
i .<T23.' Humberto' Guilherme- Emílio Lanz, filho cie Ilerma-

manóiLanz e de-Leonor- ilííchiiig Laaz, nascido 
a 20 de maio de 1900, em"'-Victòria, Estado do 

'• -Espirito: -Santo, ..residente '.á rua do Cattete nu
mero -,234, industrial",.- .solteiro, - Com domicilio 

. eleitoral, no- districto' municipal- de Engenho Ve-

. lho. (Qualificação requerida.) ' • •• - • -
1-.S2.Í -Tose. de Sá Cavalcante,-filho de Antônio de Sá Ca~ 
" ' '-valcante.e de Maria Cavalcante, nascido a 8 .de ..-

'"abri! do 1909, em União, Estado de Alagoas, re
sidente á rua Santa Chrisfina n.' 10. Qommercio, 

-' solteiro,-'Com -domicilio.eleitoral-no districto mu-
... nicipal ..de'- Engenho. 'Velho. - (Qualificação re.- . 

que r ida . ) . " ' " . . ' ' ' ' - • ' . -
1,625. •iírnânde.s Barbosa,. filho ide*Ly.sandro' Jacinlho Bar

bosa e de Olivia Luiza'Barbosa, nascido', a 19 de • 
junho de' 1913, nò.-Districto Federal, residente á 

".rua S. Francisco Xavier- n. 132-A, casa II, es
tudante, solteiro, com dqmiçiíio.eleitoral no dis
tricto .'municipal dê Tijuca.; (Qualificação .re-
querida.). ' ' 

1..G20. Joaquim .Duarte Soares,-filho de Joaquim Gonçalves 
V " ' Duarte e de Maria, dá'Gloria, nascido, a 8 de ju

nho de 1906, no'Districto/Federal, residente, á 
"rua Mòute-Alverne n . 5 1 , operário; solteiro, com 
domicilio eleitoral ' no -districto municipal de-
Tijuéa.-" (Qualificação" requerida.} 

.1,-027:.'Luiz--Frazão. da^Silvã,""-filho--de .Eduardo Luiz -F-ra- • 
zão e-de Ignez,Maria de Jesus, nascido a 25 de " 
maio de 1-908,< em Macahé, -Estado-' do, Rio/r-esi- ' 

- dente ,á-.rua Francisco ;Àyres h. 16, empregado . 
. municipal,- casado, com -domicilio eleitoral no 
: •- districto' mnnicipal . dé;' Engenho• Velho. (Quali

ficação- requerida:) • ' ", / ,. 
628. Mario Quõiròcl dé.Oliveira, filho de José Belisario: 

.." • ' de" Oliveira e de Guioniar Quèirod de. Oliveira, 
nascido a 15-vde -outubro de,-1907, no, Districto 
Federal, residente rua"'Capitão Menezes n, '26, 
militar, ,'casádo, "com domicilio eleitoral no dis
tricto- municipal de- Engenho Velho. (Qualifica--

„•• :ção requerida.) 
'• í.Q29, João Cassiano -de-'Oliveira! filho de Francisco- Lucas: 

'•' 'dé Oliveira e de-Isabel Facundo de Oliveira, 
'/'nascido a 5 dé junho de 1.909, em Fortaleza,- Es

tado do Ceará, residente á rua Eorrêa Dutra riu-' 
'niero'133, moritimo; solteiro, com- domicilio elei-
--furál nò districto municipal de .-Engenho Velho. 
5'(Qualificação requerida-.) 

'1:6S0. Oscar'Martins•'-Corrêa, filho, de' Bento Martins .Cor-':' 
•-"•' rfa. e de: "Mariána Cândida Martins, nascido a-25 

de maio dc\1904,vno Districto Federal, residente 
' J .ii 'rua' do Cattete. n. â34,..'-empresadQ» municipal, 
; casado,-'corri'.domicilio, eleitoral no districto mu

nicipal dè Engenho "Velho. , (Qualificação'reque
rida.) " - ' -. : ^ • . 

1.031 .'Manoel-Corrêa Baptista,-filho dc.'Antônio Corrêa -Ba--
- •• ptista e de Olga- Magalhães de Castro, nascido a" 

--S-.de.agosto, de 1905, :no.:Districfo Federal, resi
dente., á rua Figueiredo. Magalhães n. 70, com-

? mercio, solteiro, com,,domicilio eleitoral no dis- . 
;. tricto.-municipal, de Engenho Velho.- (Qualifica-" 

cão requerida:.,) •'. - . " - - -. • ' 
- 1.632.- José i Augusto ,de.".Medeiros, filho., do João José' de)' 

' ,: ' '"" " - Medeirds 'o'-do -Amélia ."d.e- Medeiros, nascido - ã 28" 
'de-.maio .'de .1891', em.̂ Sánt-a • Rita,-.Estado da Pa-
• rahyha do Norte,-residente á rua Gago. Coutinho ' 

n. 36, funecionario publico- viuvo; com domíci-

1.634. 

- i.635. 

Iíd eleitoral no districto •municipal de TijAica, 
: , i (Qualificação-requerida.) 1 

-1.633.-Jordão Claudeiniro"dos- Santos,- filho- do.Jayme Claú-
• -'• "demiro dos Santos c de. Esther- dos Santos, nasci

do a-8 do abrilde 1-908;--em Patrocínio, Estado 
de Minas Geraes, residente á rua' Lino TeixçirV 
a-.í 153, militar, 'casado, eom-'- clomie-Miu eleitoral 
no districto municipal de Engenho Velho. (Qua-

- -üficação ex-officio, n. 83;) 
Djalma 'dos Santos,, filho de Damiana dos Santos, 

nascido-a 10 de janeiro de 1909, em Porto Alegre, 
Estado do. -Rio Grande do- Sulf residente á rua 
Derby Club • n. 87, commercio;- casado*, com . do
micilio- eleitoral 'no' districto municipal dé-Ênge-

' nho Velho. (Qualificação- requerida".) • 
Alvaró A-vila Leal, filho da' Carlos Francisco Leal. e 

' - de Maria das Dores Avilá iLeãt nascido a'-2 -de 
janeiro de* 1898, no-Districto Federal, residente 
á rua Pacheco da Rocliaf n. -9, "engenheiro civil, 
easadof com domicilio éleitorM" no districto mu-

•: '• • . nicipal dé Tijuca. '(QuãtifiGàção requerida.)' 
Í-.C3C.-Maria dc-Lourdes Vellaseo-MOnt-étro, -filha de Pedro 

; :- Duarte Monteiro e d é Riiá -Velasco- Monteiro, 
•• ' •••• - nascida a-13'de'junho-de 1911,-em • Cambucy, 

.• -- '•; Estado do Rio, residente ;á rua. Pedro ^Martins 
• - n . 6 , funecionaria publica; solteira, com; dom:-

.-. : . c.ilio eleitoral, nb districto '.municipal de -Engenho 
•-. " •: -Velho.. (Qualificação .-requerida.) 
1 .'G37. Juvenal Moreira Senrá, filho de José; Moreira Sen-
': ' ', " ra 'o dé' Clarinda' Corrêa SilVa./nascido a-25"de 

•janeiro--de' 1916, em Juiz de Fora, Estado, 'do 
^ Minas Geraes, residente á rua S. Francisco Xa--

vier n. 719, commercio,. solteiro, com domicilio 
'eleitoral" rio districto .municipal de'Engenho Ve-
lho. (Qualificação requerida!;)"' . 

1. G38.. Erasmo Corrêa - de. Menezes, filho dç.'Manoel Joa
quim Corrêa de. Mèneze"s_e dè .Aníbrosina-Carva
lho, Corrêa de Menezes, nascido a- 24 de julho 
de. 1894, no Districto. Federal, .ré*sidente .á rua 
Marquez de Valença li. J13, commercio, viuvo, 
com domicilio eleitoral no .districto -municipal 
de Engenho Velho. (Qualificação -requerida.) ' 

Florinda Borges Faria, fiitia de José Borges Apoli-
nario e de Marianna"-Borges Faria, nascido a-3 
de setembro de 1898, no, Districto. Federal, resi-. 
den.t.e. á rua do - Cattete. nv 183, domestica, casada, 
com-domicilio eleitoral . mo-dislrietO' municipal 

. ~- Engenho Velho.* (Qualificação requerida.) • 
Nair- Pereira Lemos, filha "de' Eiiclydes .Carlos "Pe-
• ' réira e-de. Ernestina Requiâo Pereira;.nascidala 

25 de julho-de Í901,-no Districto-Federal,, resi
dente* á- rua 24 de Maio;h.'."465, "'domestica, ca-

. • ' sada, com domicilio eleitoral no .districto .muni-
' . >- cipat de Engenho' Velho..• (Qualificação reque

rida.) . • . " ' . . . ' , 
1.641. .Joaquim Costa Marques, filho .'de 'Oscar da Costa Mar

ques e de Rosaurá da~ Costa Marques, nascido a 
22 de julho de" 1912, em São Paulo, Estado" de 
São Paulo, residente á Tua Paysandu' n. 90,, cs-

. - íudante, solteiro, com domicilio, eleitoral no dis-
- tricto municipal de Engenho Velho. (Qualifica-
, ç ã o requerida.) 

1.042. Ne.wto.n .Alves Viamia, .filho de Arliudo Alves Vian-
na e de Laúra Leal,-nascido a 2 de agosto de 
1912, no Districto Federal, residente'á travessa 
Bomaríz n. ,5, dactyfographo,. solteiro, com do
micilio eleitoral nõ districto municipal de En-

. ( - • .' genho Velho. (Qualificação requerida.) ' 
•i,043, Hermogenes Gonzaga ííazareth, filho de Luiza' Gon-, 

- • • zaga Nazareth, nascido a 16 de abril de 1898, em 
Araruama,, Estado do. Rio, residente á rua Bella 
n. 121, casa 2, commercio, casado, com dqmici-

,-liò eleitoral.nb ( districto 'municipal de Tijuca, 
(Quiiifjcaçíio ^requerida..) _ 

1.644: .Pedro da. Silva Cardoso/filho de João da Silva Car
doso c de Guilhermina de Jesus, residente á rua 

,"da Passagem-n; 82, •commercio, solteiro, com do--
- micilio. eleitoral, no districto municipal do Tiju-
. ca. , (Qualificação, requerida.) " , .... ,. 

.1'.645"."-Carlos,- Salomoaowsky. de:Bivar, filho.;de .Aristóteles 
. Souto de Bívar. p dc. Emilia Josette Salomoíio-

1,639. 

1.040. 
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te 046=. 

t . •;),?'. 

á.043. 

,1.(350. 

,1.051 

.•i.or»2,-. 

J :G53 . 

1.05-i-. 

1.055-, 

.4.050'. 

i.íSOl. 

1.062. 

' . i.057. 

" wsky de Bivat', nascido a 1 de fevereiro de 1900, -
em Cuyabá', Estado de Matto'Grosso, residente-á • 

-(Estrada .Real 'de Santa-Gruz n".• 312; jornalista, 
-solteiro, com domicilio eleitoral- no' districto mu-

, . aiicipal dó'Engenho .Velhoi-~(Gualif-fca'gâò- rcque- •• 4.658. 
I rida.), . •• - '- • ^ - ' . : • - " •- -

iOe.tav.io - Moreira. Soares, filho- de*'Antônio .Moreira 
• . iSoares-e de Alzira Vieira Soares,-nascido a ' l i

de outubro de 1912; no-óDistrieto-Federal,, resi
dente á rua" Noemia Nunes n." 1, :eommercio,'sol-

- teiró, com; domicilio eleitoral- no districto '•muni-
cipah-de (Engenho-Velho.: -(Qualificação rcque- •- 1.659. 

... rida.)- ' r • . •=' > 

.Romário-.dos .Santos, filho do Lúcio do*. Santos e do ' ' 
#u}mir.a dos. Santos, nascido a. 29 de maio cie 
,1:913;. no'Districto Federal,- resiJente á rua do 
Rosáriova... 1.59,-commercio,-solteiro; com domici
lio .eleitoral no districto municipal dc Engenho. - . 

• V e l h o s (Qualificação :requerida.) , - -~ • 1.C60, 
"PMladeípíio, Nogueira, filho de Jpão José Veríssimo 

Peçanha/,e de.,Senho.rinha Cariuta da> Conceição, 
nasci;d;Q;a;28 de. agosto de 1888, em-Macahé, Es-

'-•tadojiiairPio'.de Janeiro,-residente 4 rua'da Can-
. delar.ia;,n.;rl5,.funecionario.publico, casado, eom 
'domicilio' eleitoral no districto•:muriicipal dc"En-
f.genho-Vefho. (Qualificação éxòffmo.) " ." i 

-Antônio. Augusto Maehado. Mettran-, filho.de Aristi- . 
.des• Metita'an'e;de Joventina Machado .Mettran, 
.nagcidp. a 1.4 de junho de ;190ô, ,cai Eantagallo/ 
Estado ido Rio,de Janeiro, residente á rua Com-
mandante.;Pratt: n. 7,'medico, solteiro, com do
micilio eleitoral no"districto'municipal dó Tijuca. 

.'...(Qualificação requerida.) - . - •' •'- --
.Aibertina Lobo Borges, filha de João Coelho da 

Silva-Lobo o-de'Olympia Amélia da Silva Lobo,-
nascido a 28 de julho de 1883, no Districto Fede-

•:,.;rál,?,residente & rua Áurea n. 20, domestica, casa
da, com domicilio eleitoral ho district-! municipal 

" de Engenho. Velho., (Qualificação requerida:.)' - . . 
ülysses Campos,. filha de . Benedicto do. Oliveira 1.063. 
'•' Campos--e de Alice Campos, nascido a 17 de julho 

-de. 1910, no Rio íle' Janeiro", residente á rua Cor-
Vrêa Dutra 11. 166,-commercio,-solteiro,Vcom domi-
• eilio .eleitoral no •districto-.municipal de Engenho -
Velho. (Qualificação requerida.) • "• 

Qsníário'Sarmento ..Pontes, filho de José Nicomcdes' 
-.de-Pontes e de Rita Sarmento.Pontes, nascido a - - Ji.-064*. 

-;.l de.março de 1902, cm Maceió, Estado de Ala- • • . • 
•' gôas,. residente ã rua . Pinto ' Figueiredo ri. 88, 

commercio, \ casado, com domicilio eleitoral no 
; districto' municipal do Tijuca.• (Qualificação. ro~ 

- querida.) 
Carlos Sampaio,'filho de Francisco da Fonseca Sam

paio e de Maria da .Trindade Sampaio, nascido a '1.065; 
26 de julho de 1894, no-Districto Federal, residen
te á rua-Sampaio Vianna n. 19, casa 3, empregado 
municipal, casado, com domicilio eleitoral no dis- j 

tricto" münieipaf de Tijuca. (Qualificação reque
rida.) -"< . ' - . . • ' • " ' ' •'- - " . 

José: Antônio Netto, filho' do -Francisco Netto e do ., J/Q^O. 
.Maria Lobato'Netto,' nascido a 4 de março de • 
.1897.- na Capital Federal, residente á rua Boa 
Vista n. 51, operário,'casado, com domicilio elei
toral .no districto municipal de Engenho Velho. 
(Qualificação requerida.)1: . „ ; . 

MiltoirBotelho,de Mello, filho de,Antônio Felisberto: ; 1.667. 
Botelho e de Maria dc Britto Botelho, nascido a -. 
•26 de-outubro de • 1913, om Entre Rios, -Estado -
do Rio de Janeiro; residente á, rua 24 de Maio nu
mero r 1.239, contador, solteiro, com domicilio' 
eleitoral no districto ' municipal de. Engenho .Ve
lho. (Qualificação requerida.) . , : ; 1.668. 

Scylla Cabral da Costa, filha de Manoel da Costa 
Filho e de Maria das Mercês: Cabral da Costa, 
nascido á 25 de fevereiro.de 191.4, em Recife, Es
tado rde Pernambuco, residente á rua -Bento Lisboa 
n. 40, - estudante/: solteiro, com • domicilio cloito-

. ral no. districto.municipal de*/Engenho , Velho. j.-669.• 
-. (Qualific.ação^reque.ridá.) • .;- ' , ' :- - . .-. * •• 

"Pedro da Silva' Tavares; filho, de Pedro de Souza : 
•Tavares o d e Jacintha^Pereira, de Jesus.-nascido .. 
a : 2- de 'outubro "de 1903;- em Campos,' Estado do 

•Rio de. Janeiro, residente á rua Corrêa-Dutra, nu-
;mcro.-»'f33,.. alfaiate,' casado; com-domicilio eleito
ral no districto municipal, de Engenho' Velho'. 
(Qualificação requerida.) 

Luiz Augusto do Nascimento, filho de Alfredo Au-
• gUstó do Nascimento e do Maria Araújo do Nas

cimento, nascido'a- 12-de maio de-1906,.no Dis
tricto'Federal,, residente á ruaBella m 216, com
mercio,* casdo, com<,domieilió--elettoral-;;no distri-

• cto municipal- de- Tijuca;- (Qualificação' reque-
.- rida;) • 

José da .Graça Caminha, filho de Manoel • Ferreira -
dos Santos Caminha e de Leonilha da Graça 
Monteiro, nascido a 18 de abril de 1883,-:era Icó, 
Estado do Ceará,- residente á rua Campos da"' Paz 

. n. 31,-ffiinccionario. püblico;.çasado, com domicilio 
; eleitoral ho districto municipal de Engenho5 Ve

lho. (Qualificação requerida.^ , 
Myrthes Bõrtes de Lacerda,-' filho de Alfredo Gama 

de. Castro Lacerda e de Nattialiná Cortes.-de La-
. ccrda-,:.:nascido a 10 de-abril, de 1910, ;era^Provi
denciar Estado de Minas5 Geraes, residente a-rua 
dos Araujos n. 58', /professora, solteira, com do
micilio eleitoral no districto municipal de -Tiju-

,ca. (Qualificação requerida.) 
Periguary de Medeiros, filho.de Álvaro de Medeiros 

- e de Maria Ferreira de Medeiros, nascido a 11 do 
março de/1910, em Fortaleza, Estado dò Ceara, 

•residente á rua das Marrecas n. 32,, medico, sol-
, téiro, com domicilio eleitoral no districto muni
c ipal de Tijuca. (Qualificação requerida, j . ".-.'' " 

.Jutietta Coelho dâCosta,, filha de Manoel Antônio 
.'•-'. Côelh».-. e de Carolina: Coelho, nascida a 9 de 

maio' de 1874, rio Districto: Federal-, residente & 
rua Lieinio Cardoso'n. 157, casa 23, funecionaria 
publica; viuva,, com .domicilio eleitoral - no dis
tricto' municipal de -Tijuca'.""(Qualificação'c*- of* 

,. ficio,.».78.) ; , . ' / , ' . , - _ ' ; ' . ' 
Jorge Rangel de Souza,filho• dc .João . Rangel de 

Souza» e de Julia Ávila de Souza, náscidaía 3 de 
junho.s.de .1909,"'cm: Jeronymo---Mcsquita,.. Estado 
do Rjo, de Janeiro, residente1 a rua' Carlos Sé ido -
11.' 55, mperario, solteiro, com domicilio eleitoral' 
no districto municipal, de Tijaca.' (Qualificação; 

. requerida.)- - - -

Henrique Mesquino Covre, filho de Vencenzo Covro 
-" e de Lúcia?. Sèrradia,- nascido a^29 ae outubro de 

, 1897, em Guarany,. Estado,de'Minas Geraes, re
sidente á rua ;Marquez de Abrarites ,n- 150; me-
canicoj/casado, com domicili-o -eleitoral nò distí-i^ 

4 cto municipal' de Engenho -Velho; (Qualificação 
, requerida.) . .« .'• '• ' 

José' Rosa da Silva„filho de José Bento da. Rosa e do 
."-> Manai Cândida da Silva; nascido/á" 24 de-março 

de 19071 no Districto Federal, residente á rua Se-
-. nadoh Gamará n. 100. .operário,, solteiro, com do

micilio -- eleitoral -no districto .municipal, de -En-í 
- genho"Velho. /Oualifieaçãb ree]ueiida.) 

Elias Rodrigues Fernandes, ..filho de, Lourenço- Ro-
; drigues e de Amai ia Fernandes, nascido-a 21 de 

julho de .189,2; na; Hespanha, riaJ.'onaHsador re
sidente á rua , da^ Prata. n. 50,/motorista, casado, 
com domicilio eleitoral no. districto.-municipai de 

» - Tijuca., (Qualificação,-.cx,-officio, n. .77.) - - -. 
Vicente Norival dos. Santos, filho de Lourival Bé-
, nedicto dos Santos e,de Floribbella Souza. Santos, 

nascido a 16. de novembro de 1914, no-Districto 
Federal, residente a rua-do Pinto n. 91,. operário, 
solteiro, com domicilio, eleitoral nr, districto mu
nicipal de Tijuca. , (Qualificação requerida;) • 

• CezaÉio ,Leite/de ;Mattos/> filbo"''dé Miiitão Ferreira^ 
-• de .Mattos e de .Maria Leite de,Mattos, nascido a 

.1 de agosto de 1913^ rio Districto' Federa), resi-
, dente -á- ruá- Weneeslau- n. 96,, comnicrcio.-solteiro, 
• com domicilio eleitoral* no districto municipal 

, de Tijuca. .(Qualificação-requerida.) , 
Waldemar-de Oliveira Mattos, filho de João- Caetano 

" de Mttttõs e de "Euridice de'Oliveira Iviatto.s, -nas-
, cido- a 2 de maio- de, 1915, no. Districto- Federal,, 

residente á-rua Abolição n.: 140, EngenhQ3.de Den-" 
tro, operário, -solteiro,, cbrir domicilio-- elei-
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í oral no districto municipal de Tijuca:. (Qualifi-
.cação-requerida.) ; 

3.670., Aguinaldo Ferreira da Silva, filho de Antônio Fer
reira da Silva é de Jovina Feiix da Silva, nasci
do a 22 de fevereiro de 1911, em Cordeiro, Es-

-tado do Rio de Janeiro, residente á rua 8 de De
zembro n. 85, casa 4, commercio,- solteiro, com 
domicilio eleitoral no districlo municipal de 

.Engenho Velho. (Qualificação requerida.) 
I.C7Í. Ãjáin Simão, filho de Waldyr Simão e de Nahiha 

Simão, nascido a 19 de junho de 1907, em São 
João de Muquyj Estado do Espirito Santo, resi-

: dente a rua S. Francisco Xavier n.144, funeciona
rio publico, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Tijuca. (Qualificação re
querida .) 

1,672. Clarindo Sampaio, filho de Sampaio Daniel de 
Souza e de Virgínia Joaquina de Souda,. nascido a 
30 de julho de. 1900,' no Districto Federal, resi
dente á rua Lima Drumond n. "TO, policia do 
Cáes do Porto, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Engenho Velho. (Qua-

. lificação ex officio, n. 70.) 
14 .'673- Joaquim IVlur-tinho Ferreira dos Santos, filho de 

José Murtinho dós Santos e de. Elvira Melgaço 
Ferreira dos Santos, nascido a 14 de junho.de 
1907, no Districto FederíU, residente á rua Mon
senhor Amorim n. 76, guarda-livros, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de 
Tijuca. (Qualificação requerida.) ' _ 

2,87.4 .Lauro Chaves Menezes, filha de Alberto Bernardino 
. da .Cunha Menezes, e de Elvira Carolina Chaves 

Menezes, nascido a 2 de março de 1904, ho Es
pado do Rio cie Janeiro,, residente.; 5 rua Mossoró 
n.32,-casa 10, funceionaria publica, solteira, com 
domicilio eleitoral no districto municipal dè Ti
juca. (Qualificação ex officio, n.38.) 

J.675, Elpidio Fernandes Valle, filho de Raymun lo José 
Ferreira Valle e de Maria do Carmo das Dores; 
nascido a >6 de setembro de 1913, em Nictheroy, 
Estado do Rio de 'Janeiro, residente ú rua Alegria 
B. 120, operário, solteiro,' com domicilio eleitoral, 
no districto municipal de Tijuca, (Qualificação 
requerida.) . - -

í,076v João Didmi,. filho de João" Didini Chiarissimo e de 
Adalgiza .Bruueli, nascido a 2 de junho de,1900, 
em. São Geraldo, Estado de Minas Geraes, resi
dente á ,rua Monte Alegre n. 329, fundidor, casa
do, com domicilio eleitoral no distriteo munici-.-
pai de Engenho Velho. .(Qualificação requerida.); 

£.677. Guarany Jorge Henrique, filho de .;Manoel Jorge 
Henrique Júnior e. de Donaria Antunes Henrique, 
nascido a 17 de novembro de 1914, no Districto 
Federal; residente á rua Üaxamby n. 155, radio-

. telegraphista, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Tijuca. ' (Qualificação 
requerida.) 

£.8*8. Waldemar Levy Cardoso, filho dè;Antônio de Al
meida Cardoso, e de Stella Levy Cardoso, nascido 
a '4 de dezembro del9Ò0, no D.ttricto Federal, 
residente ã rua Ribeiro Guimarães n. 51, official 
do Exército, casado, com domicilio eleitoral -po 
districto municipal de Tijuca: (Qualificação re
querida.) ' ' 

Í .679; Jarbas Soares, dos Santos, filho do Jovelino Soares 
dos Santos e de Maria dá Conceição Santos, nas
cido a 23 de junho de 1911, cm Vassouras, Estado 
do Rio de Janeiro, residente a rua Silveira "Mar
tins n. 157, commercio, solteiro, com' domicilio" 
eleitoral no. districto municipal, cio Engenho Ve
lho. (Qualificação requerida.) 

1.080"Pedro Ivo Pereira de Carvalho,"filho de Hemeí.erio 
" Augusto Pereira dè Carvalho e de • Maria do 

Carnid Correia, nascido á 30 de4 agosto de 1891, 
em Cidade-do Rio Grande, Estado .do Rio Grande 

\ do Sul, residente á -ruã Villéla Tavares n. 389, 
empregado publico, viuvo, :com domicilio eleito-

. ral no districto municipal de Tijuca.' (Qualifica--

. • çãò requerida.) ' -
- '1.681. Joanna Clara de Miranda, filha de Hóracia da^Matla, 

nascido a 18,de agosto' de 1887," rio Districto Fe-

ieral, residente á rua Silveira - Martins n. 157, 
iomestica, viuva, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Engenho Velho. (Qualificação 

. requerida.) 
1.682, 'Paschoafino Lauro, filho de Antônio Lauro e de An-

tonietta Via, nascido a 26 de julho de 1912, 09. 
Districto Federal, residente á rria São Francisco 
Xavier n. 63, commercio, solteiro,- com domicilio 
eleitoral ,no districto municipal de Engenho Ve
lho. .(Qualificação requeriâS".') 

Í. 083. Maria José Breves Falcão, filha de Eduardo Antônio 
Falcão e de Cecilia de Souza Breves Falcão, nas
cida a 23 de março de 1913, ?m Petropolis, Es
tado do Rio dé Janeiro, residente á rua Pereira 
Siqueira-n. 47, funecionario publico, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal, de . 
Tijuca, (Qualificação ex officio, n, 79.) 

| ,684. Ruth Breves Pimenta Velloso,' filha de Rodolpho 
Pimenta Velloso e de Justina- Breves Pimenta 
Velloso, nascida a 5 de, janeiro de 1910, em Ni-
ctfieroy, Estado do Rio' de Janeiro, residente á 
rua Pereira Siqueira n. 47, funecionaria publica, 
solteira, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal, de Tijuca. (Qualificação •ex officio, nu
mero 79.) 

•1.685. Maria Alice Bernard Robbe, filha de João Emilio 
ítobbe e de Henriquetta Bernard' Robbe, nascida 
a 9 de junho de 1907, em" Petropolis, Estado do 
Rio de Janeiro, residente á rua São Francisco 

v Xavier n, 178, funecionaria publica, solteira, com 
domicilio eleitoral no districto1 municipal de 

• Tijuca. (Qualificação ex officio, n. .79.) 
1.680. Trajano dos Santos, filho de Lázaro dos Santos e.de 

Maria Rosa dos Santos, nascido a 14 de junho 
de 4895, no Distr|cto Federai, residente á 'rua 
Ferreira n. 76, commercio, solteiro, eom domi
cilio eleitoral 110 districto municipal de Tijuca. 
(Qualificação requerida.) 

4, .687. Manoel Ribeiro Pasehoal, filho de Manoel José Pas-
'-^Z-" . choal. e de Carlota Isaitina Pasehoal, nascido a 

47 dé maio de 4895, em Águas Belias, Estado de 
Pernambuco; residente a rua do Cattete n. 28, 
operário, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Tijuca. (Qualificação re
querida .). 

' jl.688. LUcy Medina Fonseca, filha de-Eduardo Guimarães 
Fonseca e de Laura Medina-Fonseca, nascida a 
4 de julho de 1914, no Districto Federal,- resi
dente á rua Conde de Bomfim n. 709, emprega- . 
da publica, solteira, com domicilio eleitoral no 
districto. municipal de Engenho Velho. (Qualifi
cação ex officio, n. 66) 

1.689. João Eduardo Costa, filho de Firmica Fortunato da 
Conceição, nascido a 6 de janeiro de 1901, em 
Santa Maria Magdalena, Estado dc Rio de-Janeiro, 
residente á rua Laurindo Ràbello n.- 59, operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no,districto mu-

. nicipal de Tijuea. (Qualificação requerida.) 
1.690. José Antônio Pinto Gomes, filho de Manoel Antônio 

Gomes e de Eliza Honriquetta Gomes, nascido a 
. 20 de: junho de 1898, no. Districto Federai, re

sidente á rua Juvcniano u. 91, operário, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 

., -Tijuca. (Qualificação requerida.) . 
• 1.091, Carlos. Benicio da Costa- Brito, filho de Marcos da 

Costa Brito o de Izabel Joamia Conceição, nasGi-
do a 23 de agosto dc 1895,. em Campos, Estado do 
Rio de Janeiro, residente á rua Getulio n. 305, 
commercip, • casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal dc-Tijuca. (Qualificação ex-
officio, B. E. 87.) 

1.09'2. José Gonçalves Curvello, filho "de Manoel Gonçalves 
*""••• Curvello. e de Maria Emilia Gonçalves, nascido a 

, - a'de março de 1900, no Districto -.Federal, resi
dente á rua Ernesto Vieira n...i39, engenheiro 
municipal, casado, com domicilio eleitoral.no 
districto municipal..do Engenho Velho. (Quali
ficarão, requerida.) 

•3.693... Luiz-Telles'de Freitas, filho de Manoel Telles de 
Freitas e de Rosa Amélia CabMe, nascido a 30 de 
janeiro de 3910, em Santa Luzia,do Norte, Esta
do de Alagoas, residente á rua Lima Drummonw 
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n. :I.G0, operário, solteiro, eom domicilio eleitoral 
no districto municipal de Engenho Velho. (Qua
lificação requerida.) 

1.691. lílj-sio Guimarães Fonseca, filho de Eduardo Gui
marães Fonseca c-dc Laura Medina Fonseca, 
nascido a 20 de junho do 1913, no Districto Fe
deral, residente- á rua Conde de. Bomfim n. 709, 
militar, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Engenho Velho. (Qualifica
ção requerida.) 

•1.095. Àdoiardo de Carvalho,: filho de Manoel Augusto do 
Carvalho e de Celeste dc Carvalho, nascido a 19 
rle janeiro de 1908, no Districto Federal, resi
dente á rua Marquez de Abrantes n. 104, jorna
lista, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Tijuca. (Qualificação requerida.) 

1.(190. Álvaro Norival de Souza Lima, filho rio Laudinn de 
Souza Lima e de Maria Cecilia de Souza Lima, 
nascido a 21 do agosto de 1895, no Estado de 
Pernambuco, residente á rua Santa Luzia n. 87, 
commercio, casado, eom domicilio eleitoral no 
districto municipal de Engenho Velho. (Quali
ficação requerida.) 

1.097." Sylvio da Silva, filho dc Camillo da Silva e de Rosa 
Pereira da Silva, nascido a 9 de março de 1913, 
no Districto Federal, residente á praça da Re
publica n. 173, operário, solteiro, com domicilio 

''eleitoral no districto municipal de Engenho Ve
lho. (Qualificação requerida.) 

i.ü9«.• Ary Soares de Miranda, filho de Manoel Jorgo Mi
randa e de Izaltina Soares de Miranda, nascido a 
21 de janeiro de 1912, no Districto Federal, re
sidente á rua da Harmonia n. 64, commercio, sol
teiro, eom domicilio eleitoral, no districto muni
cipal de Engenho Velho. (Qualificação reque
rida.) 

1.099.. João da Silva Barcellos, filho de João da Silva Bar-
cellos e de Georgina Thereza de Britto Barcellos, 
nascido a 8 de outubro de 1909, nò Districto Fe
deral, residente á rua General Câmara n. 359-, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal'de Engenho Velho. (Quali
ficação requerida.) 

1.700. Pedro de Souza Padilha, filho de José de. Souza 
Padilha e de Clara Maria da Conceição, nascido 
a 20 de outubro de-1896, em Passa Tres, Estado 
do Rio de Janeiro, residente á rua Clarimundo 

- de Mello n. 99, operário, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Engenho Ve-

• . -, • lho. (Qualificação requerida.) 
ri701.. Joaquim Rabello dos Santos, filho de José Antônio 

dos Santos e de Julia dos Santos Rabéllo, nascido 
a 14 de outubro de 1913, no Districto Federal, 
residente á rua Dois de Fevereiro n. 81, commer
cio, solteiro, com domicilio eleitoral uo districto 
municipal de Engenho Velho. (Qualificação re
querida.) 

1.702.' Mario de Paiva Pacheco, filho de José Moreira Pa
checo c de Emilíana Paiva Pacheco, nascido a 
30 dc maio de 1914, uo Districto Federal, resi
dente á rua Magalhães Couto n. 85, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral" no districto 
municipal de Tijuca. (Qualificação requerida.) 

1.703. Murillo Lopes Martins, filho de Rogério Lopes Mar
tins e de Angelina Lopes Martins, nascido a 6 
de junho de 1906, no. Estado do Rio de Janeiro, 
residente á rua Anna Nery n. 598, casa 3, com
mercio, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Tijuca. (Qualificação re
querida.) 

1.704.-Mozart Cunha, filho de Eugênio da Cunha e de Olga 
Lopes t'»e Cunha, nascido a 10 de agosto de 1916, 
no Districto Federal, residente á rua Dias da 
Cruz n. 349, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Tijuca. (Qua
lificação requerida.) 

1.705.- Benèdicto de Assumpção, filho dc Raymundo Bruno 
de Assumpção e de Hermenegikia Barcellona de 
Assumpção, nascido a 24 de fevereiro de 1908, 
no Districto Federai, residente á estrada Nova cia 
Pavuna n, 150, commercio, casado, eom domici
lio eleitoral no districto -municipal dc Engenho 
Velho. (Qualificação requerida.) -

1.707. 

1.708, 

1.700. Rosita Pellegrino Gay, filha de Miguel Vicente Pel
legrino e de Tgnez Pcrlingeiro Pellegrino, nasci
da a 0 de dezembro do, 1889, no Districto Fe-

- deral, residente' á rua São Francisco Xavier nu
mero 892, domestica, viuva, com domicilio elei
toral no districto municipal de Engenho Velho. 
(Qualificação requerida.) 

Nicomedes Mendes, filho de Manoel Matheus e de 
Raymunda Mendes, nascido a 2 de setembro do 
1900,"cm São Luiz, Estado do Maranhão, resi
dente5.'á rua da Gratidão n. 174, operário, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Tijuca. (Qualificação requerida-.) 

Alcides Rodrigues da Cunha, filho de Vicente Rodri-
üriguès da Cunha c dc Cecília Raphacla da 
Cunha, nascido a 7 de novembro de 1904,. no, 
Districto Federal,' residente á avenida Carioca' 
n. 49, empregado publico, casado, com domicilio 
eleitora] no districto municipal de Engenho Ve
lho. (Qualificação ex-officio, a. 70.) 

1.709. Regina Côcli Velasco Pereira, filha de João Coutinho 
Pereira Velasco e de'Regina Cocli Araújo Velas
co, nascida a 30 dc abril de 1905, em Itaborahy, 
Estado do "Rio de Janeiro, residente á- rua Ibi-
turuna n. 124. casa III, funecionaria publica, 
casada, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Engenho Velho. (Qualificação ex~ 

.. officio, n. 70.1. 
1 .'710,-Maria-Antonietta-de Alcântara, filha de Manoel Pe

dro de Alcântara e dc Maria Mercedes de Alcân
tara .nascida a 30 de janeiro de 1907, em Co-, 
ritiba. Estado do Paraná, residente á rua Alzira 
Brandão n. 58-.A, fuiiccionaria municipal, sol
teira,-com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Tijuca. (Qualificação ex-officio, n. 9.)' 

1.711. Antonia-de Almeida Faria, filha do Elias Machado 
de Almeida e de Amélia Berquó de Almeida, 
nascida a 26 de julho de 1904, em Cuyabá, Es
tado de Matto Grosso, residente á travesaa Lú
cio de Mendonça n. 31, funecionaria municipal, 
casada, com domicilio eleitoral no districto mu-

- nicipal de Ti.*ra. (Qualificação ex-officio, nu
mero 9.) 

1.712. Verano Fraga Coelho, filho de Verano Pinto Coelho 
• e- de Carmozina Fraga Coelho, nascido a 20 de 

asrosto de 1911. em Vietor ia, Estado de Espirito 
Santo, residente á rua Carvalho Alviiri n. 6, fun
ecionario municipal, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Tijuca. (Quali
ficação ex-officio, n. 59.) 

1.713. Ercilia do Araripe Velasco, filha de Mario Velasco e 
de Aida Araripe Velasco, nascida a 25 de outu
bro de 1905,- no Districto Federal, residente á 
rua Carlos Laet n. 30, funecionaria municipal, 
solteira, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Tijuca. (Qualificação ex-of ficio nu
mero 71.) 

1.714. Alba de Barros e Vasconcellos Gocsta, filha de Amé
rico de Barros Vasconcellos e de Thereza Se
queira de Barros e Vasconcellos, nascida a 21 
de setembro de 1899, no Districto Federal,, resi
dente á rua D. Maria n. 79, funecionaria muni
cipal, casada, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Tijuca. (Qualificação ear-
officio, n. 71.) 

-1 715 Juracy Alves Gonçalves, filha tle Thomaz José Gon
çalves e de Zulmira Alves Gonçalves nascida a 
4 de dezembro de 1899, no Districto Federal, re
sidente á rua Mario Vianna n. 427, funecionaria-
municipal, solteira, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Engenho Velho. (Quali
ficação ex-officio, n. 74.) 

1.716. Anna de Araújo Coelho, filha de Emilio Eugênio 
Rodrigues Coelho e de Ernestina de Araújo Coe-
mo, nascida a l i d e janeiro de 1904, em Je„ro-
>olis, Estado do Rio de Janeiro, residente a rua 
Desembargador Izidro n. 99, funccionana muni
cipal solteira, com domicilio eleitoral no ais-
trietó municipal de Tijuca. (Qualificação ex-

Í .7Í7 . E i t e f S o s " d e ' Azevedo, filho de Daniel Almada Rar 
"mos de Azevedo de Cordeiia Ramos de Azevedo, 
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nascido a 20 de fevereiro de 1914, no Districto 
Federal,, residente á rua Alegre n, 11, funecio
nario municipal, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Tijuca. (Qualificação 
ex-officio, n. 77.) 

1.718. Damllo da Cunha Nunes, filho de Jeremias Fróes 
Nunes e de Imfrida Corrêa da Cunha Nunes, nas
cido a 9 de setembro de 1912, em Santa Maria da 
Bocca do. Monte, Estado do Rio Grande do Sul, 
residente á rua Felix da Cunha n. 58, militar, 
solteiro, eom domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Tijuca..' (Qualificação ex-officio, nu
mero 82.) 

1.719. Helena Miranda, filha de João Martins Gonçalves de 
Miranda e de Almerinda Machado Miranda, nas-. 
cida a 19 de maio de 1907, no Districto Federal 
residente â rua Haddock Lobo n. 191, funecio
naria municipal, solteira, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Tijuca. (Qualifica
ção ex-officio, n. 78.). 

1.720. Áurea de Moraes Guimarães, filha de Avelino Au
gusto' Guimarães e de Paulina Elisa de Moraes 
Guimarães, nascida a 12 dc setembro do 1891, 

' em "Valença, Estado do Rio. de Janeiro, residente 
á rua Gonzaga Bastos n. 400, funecionaria mu
nicipal, solteira, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Engenho Velho. (Qualifi
cação ex-officio n. 7S.) 

1.721. Alyre de Lima Rodrigues, filha de Asdrubal de Aze-
zeda Rodrigues e de Norma Dias da Silva' Lima 
Rodrigues, nascida a 3 de fevereiro de 1913, no 
Districto Federal, residente á rua D. Romana 
n. 31, funecionaria municipal, solteira, com do
micilio eleitoral no districto municipal de En
genho Velho. (Qualificação ex-officio, n. 78.) 

1.722. Samira Khury, filha de Nacim íbrahim Khury e de 
Maria Mahfuz Khury, nascida a -27 de setembro 
de 1913, no Districto-Federal, residente á rua 
Conde de Bomfim u. 579, funecionaria munici
pal, casada, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Engenho Velho. (Qualificação ex-
officio, n. 78.) 

1.723. Diamantina dTJliveira de Carvalho, filha de Fiel 
Augusto d'01iveira e de Virgilina Barbosa Oli
veira, nascida a 20 de agosto de 1897,.no-Distri
cto Federal, residente á rua Justiniaiio da Rocha 
n. 95, funecionaria municipal, casada, com HQ-
micilio eleitoral no districto municipal dc En
genho Velho. (Qualificação ex-officio, n. 78.) 

1.724. Laura Bezerra de Freitas, filha de Cleto José de 
Freitas e de Izabel Bezerra de Freitas, nascida 
a 18. de maio de 1890, no Districto Federal, re
sidente á rua Piratmy n. 46. •funecionaria mu
nicipal, solteira., com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Tijuca.- (Qualificação ex-
officio, n. 78.) 

1.725. Odcüe Leal Alvos Pequeno, filha de Antônio Carvalho 
da Silva Leal e de Mareolina Leal. nascida a 17 

' de abril de 1897, na Capital do Estado de São 
Paulo, residente á. rua Santa Sofia n. 33, fun
ecionaria municipal, casada, com domicilio elei
toral no districto municipal dc Tijuca. (Quali-

. ficação ex-officio, n.. 78.) 
1.72.0., Neréa de. Moraes Guterres Tavéira, filha de Arí.hur 

. v . Ferreira Guterres e de Horaida de Moraes Gu
terres, nascida a 12 de maio de 1890, no Dis-

. tricto Federal, -residente á rua Almirante Co-
clcrane n. 103, funecionaria municipal, casada, 
com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Tijuca. (Qualificação ex-officios-i\.-19.) 

1.727.' Myrthes de Farias, fi.ha dc Gaudino de Faria e dc 
- Maria de Oliveira Faria, nascida a 30 de julho 

de 1903, no Estado de. Espirito Santo, residem? 
te á rua Visconde de Itamaraty n. 10, funecio-

, naria municipal, solteira, com domicilio eleito
ral no districto municipal rVy Engenho Velho. 
(Qualificação ex-officio, n. 79.) 

1.728. Luiz Pereira da Silva, filho de -Masiminiano Pereira 
da Silva è de Dionizia da Conceição, nascido a 

• 24- de maio do 1907, em Barra Mansa. Estado do 
.. Rio de Janeiro, residente ã rua Encanamen

to numero 75, operário, solteiro, com domicilio 

eleitoral no districto municipal de Tijuca. (Qua-
- lificaçâo requerida.) 

1.72-9. SyKua Calainho, filha de Alfredo Calainho c de Pai-
myra Calainho, nascida a í de abril de 1903, no 
Districto Federal, residente â rua Barão de Gbá 
n. 107, funecionaria municipal, solteira, com do
micilio eleitoral uo districto municipal de Tiju
ca. (Qualificação ex-officio, n. 84.) 

1.730. Antônio Antunes Fernandes, filho de Fernando An
tunes e de Rosalia de Jesus, nascida a 29 de 

, janeiro de 1902, em Portugal (naturalizado), re
sidente á rua Barão da Boa Vista n. 158, fun
ecionario municipal, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal cie Tijuca. (Qualii 
ficação ex-officio, n. 87.) 

1.731. Carmen Richard, filha de Alfredo Raymundo Rieharcl 
e de Julieta Richard, nascida a 18.de novembro 
de 1909, no Districto Federal, residente á rua 
Áffonso Penna n. 53, funecionaria municipal, 
solteira, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Tijuca. (Qualificação ex-ofjicio, nu
mero 87.) 

1.732. Ocarlina de Souza Prata, filha de Carlos Simões 
Prata e de Maria Antonia de Souza Prata, nas
cida a 28 de agosto de 1899, em Ouro Preto, Es
tado de Minas Geraes, residente á rua Ganuto 
Saraiva n. 19, funecionaria municipal, solteira, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Tijuca. (Qualificação cx-officio, n. 87.) 

.1,733. Cazemiro Soares da Costa, filho de João da Cunha 
Magalhães e de Maria Joaqnina Soares, nascido 
a 24 de dezembro de 1870. em .Portugal (natu
ralizado), residente á rua Maxwell n. 120, fun
ecionario municipal, casado, com domicilio elei
toral nc districto municipal de Engenho Velho. 
(Qualificação ex-officio, n. 83.) 

-1.734. Orinda Costa, filha de Manoel Antônio da Cosia c de 
Anna Monteiro Costa, nascida a 25 de janeiro ri'! 
1905. no Districto Federal, residente á avenida 
2-S de Setembro n. 2.2, funecionaria municipal, 
viuva, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal dc Engenho Velho. (Qualificação ex-
officio. n. 71.) 

1.735. Dilermando Gomes Monteiro, filho de João Gomes 
Monteiro Sobrinho e cie Almerinda Gomes Mon
teiro, nascido a 23 de julho de 1913. em Cuyabá. 
Estado de Matto Grosso, residente ã avenida Pas
sos ,n. 33, militar, solteiro, cnin domicilio elei
toral no districto municipal de Tijuca. (Quali
ficação ex-officio, n. 84.) 

1.730. Nelson Leite Soares de Azevedo, filho de Humberto 
Soares de Azevedo e de Izaura Leite Soares de 
Azevedo, nascido a 16 de abril dc 191-3, no Dis
tricto Federal, residente á rua Haddock Lobo 
n. 191, militar, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Tijuca. (Qualificação 
ex-officio. n. 78.) 

1.737. .Armando Montenegro de Azevedo, filho de Firnünn 
Guilherme Nunes de Azevedo -e de Francisca 
Montenegro dc Azevedo, nascido a 14 de feve
reiro de 1912, em TInmaytá. Estado do Amazo
nas, residente á rua do Mattoso n. 125. mililar. 
solteiro, com domicilio eleiloral no districto mu
nicipal de Tijuca. (Qualificação cx-officio, nu
mero 87.) 

1,738.. José Joaquimxde Andrade, lifbo d- Joaquim José de 
Andrade e de Maria Joaquim de Mello Andrade, 
nascido a 28 de rt-zemhro de -J87.9. em Fortaleza. 
Estado do Ceará, residente <*'< rua Antônio Ba-
silio i i . 9. mililar. casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Tijuca. (Quali
ficação cx-officio. n. 75.) 

J 739- Carlos de Menezes - Brito, filho de- Fernando Ganocho 
. de Brito e dc Alzira de Menezes. Brito, nascido 

a 19 de agosto cio 1908. em Nieítwoy, Estado do 
Rio de Janeiro, residente a rua Santa Luiza nu
mero 79, militar, casado, eom domicilio eleitoral 
no districto municipal de Engenho Velho. (Qua
lificação ex-officio. n. 77.) 

1.740. José Gomes da Silva, filho de Arthur Gomes da Silva 
e de Maria Analia Gomes da Silva, nascido a 
3Í de outubro de 1904. cm Recife, Estado dv< 
Pernambuco, residente á rua Borborema n. 52, 

http://18.de
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militar, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Eengenho Velho. (Qualifi
cação ex-officio, n. 81.) 

.1-741. Eduardo Machado, filho de Maria Rita Machado, 
nascido a '23 cto maio de 1910, em Belém, Esta
do do Pará, residente á rua José de Alencar nu
mero 9, militar, solteiro, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Engenho Velho. 
(Qualificação ex-officio, n. 79.) 

•J.7 42. Mario Belleza Amazonas de Sá, filho de João Ama
zonas de. Sá e de Maria Elvina Belleza Amazonas 
de Sá, nascido a 3 de março de 1908, em Rio 
Negro, Estado do Amazonas, residente á rua Fi
gueiredo Pimcntel n. 185-A, militar, casado, . 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Engenho Velho. (Qualificação ex-officio, nu
mero 77.) 

1.743. José Cazales de Quadros Bittencourt, filho de Augu-" 
to de Quadro Bittencourt e de Raphaela Cazales 
Martins, nascido a 10 de setembro de 1910, no 
Districto Federal, residente á rua Barreiros nu
mero 114, militar, casado, com domicilio elei
toral uo districto municipal de Engenho Velho. 
(Qualificação ex-officio, n. 81.) 

1.7í4. Joaima de Souza Rego, filha de Manoel Joaquim Na-
bor do Rego e de Maria Benedicta de Souza Re
go,* nascida a 20 de maio de 1903, no Districto 
Federal, residente á rua Conde de Bomfim n. 67, 
funecionaria publica, solteira, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Engenho Ve
lho. (Qualificação ex-officio, n. 78.) 

1.745. Carlos Nogueira Lima, filho de João Nogueira Lima 
e de Francisca Saraiva de Lima, nascido a 31 
de dezembro <V? 1907, em Lahréa, Estado do 
Amazonas, residente A rua do Mattoso n. 86, 
militar, solteiro, com domicilio eleitora! no dis
tricto municipal de Engenho Velo. (Qualifica
ção ex-officio, n. 77.) 

1.74G. Francisco Cumulo Bezerra de Souza, filho de José 
Comillo de Souza e dc Hèrminia Bazerra de Sou
za, nascido a 23 de agosto de 1908. em São João 
de Uburatan, residente á rua, da Liberdade n. 33, 

1 militar, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Engenho Velho. (Qualifica
ção ex-officio, n. 75.) 

1.747. Amaneio Ignacio de Farias, filho de Francisco Ignacio 
da Farias e de Bibiana Firmina de Farias. nasT 

cido a 14 de junho de 1890, no Estado do Rio de 
Janeiro, residente á rua cV) São Pedro de Alcân
tara n. 154, militar, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Engenho Velho. 
(Qualificação ex-officio, n. 78.) 

1.7-48. Arthur Alves Lessa Pimcntel. filho de Luiz Alves 
J-essa Pimcntel e de Cândida da Circuncizão Pi
mcntel, nascido a 20- de janeiro de 1893, no Es
tado de Pernambuco, residente á rua Alice Frei
tas n. 82. militar, casado, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Engenho Velho. 
(•Qualificação ex-officio n. 78.) 

1.749. Dali) a Soares de Freitas Pires, filha de Florcncio 
Soares e de Augusto Soares, nascida a 10 de de
zembro de • 1896, no Districto Federal, residente 
á rua Leocadia Rego n. 77, dactylographa. do 
Ministério da Guerra, casada, com domicilio elei
toral no districto municipal de Engenho Velho. 
(Qualificação cx-officio, n. 68.) 

1.750. Cornelio Vieira Santiago, filho de Luiz Antônio San
tiago e de Josephina Vieira Santiago, nascido a 
-16 de setembro de 1898. no Estado do Pernam
buco,, residente á rua Licinio Cardoso n. 126, 
enfermeiro, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Engenho Velho. (Quali
ficação ex-officio, n. 81.) 

1.751. Lopo de Carvalho Coelho, filho de Joaquim Marcelli-
no Coelho n de Ary Coelho, nascido a -18 cYi-' fe
vereiro de 1911, em üruguayana, Estado do Rio 
Grande do Sul, residente á rua Sorocaba nu-
medo 150-A, casa 3, funecionario publico, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Engenho Velho. (Qualificação ex-
officio, n. 78.) 

>J7752. Maime! de'Souza Wanderley, filho de Laudelino, 
Wanderley dos .Santos e de Maria Pastora do 

Souza, nascido a 21 de fevereiro de 1888, em Ca-
pella, Estado de Alagoas, residente á rua Ca-
rupu n. 57, militar, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Engenho Velho. 
(Qualificação ex-officio, n. 78.) 

1.753; Pedro Sanches, íilho de Domingos Sanches e cie Ma-
thildes Sanches, nascido a 10 de fevereiro de 
1884, em Cachoeira, Estado de São Paulo, resi
dente no Horto Florestal (Marechal Hermes), 
empregado publico, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Engenho Velho. 
(Qualificação ex-officio, n. 77.) 

1.754. Olavo Lopes Bayma, filho de Joaquim Lopes Bayma 
e de Feliciana Ferreira Bayma, nascido a 17 de 
novembro de 1911, em Óbidos, Estado do Pará, 
residente á rua Borges Monteiro n. 72, militar, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal -de Engenho Velho. , (Qualificação' ex-
officio, n. 75.) 

1.755. Manoel Nogueira, filho de João da Cruz Rabello e 
de Sabina Maria da Conceição! nascido a 1 de 
abril de 1889, no Estado do Rio de Janeiro, re-
sii^ato á rua Luiz de Castro n. 47, militar, ca
sado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Engenho Velho. (Qualificação ex-
officio, n. 81.) 

1.750., Deusdedit Lopes dos Santos, filho de Maximiano 
Lopes dos Santos e de Rita Nesia dos Santos, 
nascido a 20 de março de 1911, em SanfAnna, 
Estado da Bahia, residente á rua do Ceará n. 29, 

j militar, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Engenho Velho. (Qualifi
cação ex-officio, n. 77.) 

1.757. João Duarte, filho de Horacio Duarte, e de Heliodora 
Duarte cia Silva, nascido a 10 de agosto de 1911, 
em São Luiz do Quitunde, Estado de Alagoas, 
residente á rua Arnaldo Quintella n. 56, militar, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Engenho Velho. (Qualificação ex-
officio, n. 70.) 

1.758. Manoel Antunes da Silva, filho'de Avelino Antunes 
da Silva e cie Hortencia Maria, Nogueira, nascido 
a 9 de janeiro de 1900, em Bananal, Estado de 
São Paulo, residente á rua Reservatório ri. 15. 
casa II, enfermeiro do Ministério da Guerra, ca
sado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Engenho Velho. (Qualificação cx-offi
cio, n. 81.) 

1.759. Oelasio Gentil -de Azevedo, filho de Sebastião Lopes 
de Azevedo e de Anacleta Gentil de Azevedo, 
nascido a 21 de novembro de 1883,-no Estado 
da Bahia, residente á rua D. Niemeyer n. 112, 
cas a, militar, casado, com domicilio eleitoral 
no .districto municipal de Engenho Velho. (Qua
lificação ex-officio, n. 78) 

1.760. Carlos Mendes Barbosa, filho de José Albino Mendes 
e de Maria Monteiro Mendes, nascido a 2 de ja
neiro dc 1902, em Belém, Estado do Pará. resi
dente á rua Felippe Camarão n. 93, militar, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Engenho Velho. (Qualificação ex-
officio, n.. 77.) 

1.701. Humberto Alexandrino de Aquino. filho de Manoel 
, Alexandrino de Aquino e de Prudência Alexan-

„. drina de Aquino, nascido a 10 de março de 1901, 
em Macau, Estado do Rio Grande do Norte, re
sidente á rua Mathias de Albuquerque n. 10, 
militar, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Engenho Velho. (Qualifi
cação ex-officio, n. 75.) 

1.702. Severino Francisco da Paz, filho de Severiauo Fran
cisco da Paz e de Elmira Augusta Corrêa da Paz, 
nascido a 8 de novembro de 1890, no Estado do 
Matto Grosso, residente á rua Senador Euzebio 

' • n. 38, militar, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Engenho Velho. (Qua
lificação ex-officio, n. 75.) 

1.763. Waldomiro Mauro (1.800), filho de José Mauro o de 
Roselina Mauro,, nascido a 26 de dezembro de 1904, 
em Bello Horizonte, Estado de Minas Geraes, resi
dente á Fabrica de Pro.jeçtis de Artilharia, mili
tar, casado, com domicilio eleitoral no- districto 
municipal de Engenho Velho. (Qualificação ex-
officio.) 
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Í.765. 

1.766. 

1.770. 

1.771. 

1.770. 

1.730. 

1.781. 

1.782 

1.764. Walfrido Alves • Ribeiro (1.801). filho de Eloy João 
Alves Ribeiro e de Claudida Alves Ribeiro, nasci
do a 11 de fevereiro de 1900, cm Fortaleza, Estado 
do Ceará, residente á rua Cardoso n, 22-6, militar, 
casado, com domicilio eleitoral no districto muni- 1.778. 
cipal de Engenho Velho. (Qualificação ex-offi
cio.) 

Ar th i dor- Junqueira- (1.802), filho de Dionysio Jun
queira e de Julia Chaves, nascido a 23 do novem
bro de 1899, em Alegrete. Estado do Rio Grande 
do .Sul, militar, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de. Engenho Velho. (Qualifi
cação ex-officio.) 

Wcrcolem de Medeiro (1.803), filho de José Mon-
--' teiro Tavares Sobrinho e de Orminda Alves da. 

Costa Mello nascido a 17 de maio de 1907, no. mu
nicípio dc Rio Formoso, Estado de Pernambuco, 
residente à rua Dias da Cruz n. 933, casa 3, mili
tar, casado, com domicilio eleitoral no districo 
municipal de Engenho Velho. (Qualificação ex-
officio.) 

3.767. Miguel Ferreira do Oliveira (1.804), filho do Antônio 
Ferreira de Oliveira C de Sebastiana Maria das 
Dores de Oliveira, nascido a 25 de março de 1899, 
no município Jabotâo, Estado de Pernambuco, re
sidente á. rua :Sylvio Romero n. 43, militar, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Engenho Velho. (Qualificação ex-officio.) 

1.768. Antônio dos Santos (1.805), filho;de José Francisco 
dos Santos e do Eulalia dos Santos, nascido a 1 
de novembro de 1894, em São Luiz, Estado do 
Maranhão,' residente á rua Souza Franco n. 40, 
militar, solteiro, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Engenho Velho. (Qualificação 
ex-officio.) 

1.709. Pedro Corrêa (1.806), filho de José Modesto dc Brito 
Corrêa e de Maria Petronilla Guedes Corrêa, nas
cido a 17 de setembro de 1900, no Estado do Ma- 1.783. 
ranhão, residente á rua Limoeiro n. 7, militar, 
casado, com domicilio eleitoral" no districto muni
cipal de Engenho Velho. (Qualificação ex-offi
cio.) 

Edgar Alvarenga (1.807), filho de Atila de Alvaren
ga e de Maria Luiza de Alvarenga, nascido- a 21 
de. junho de 1901, em Campos, Estado do Tiio de 1.784. 
Janeiro, residente a rua do Bispo n. 114, medico, 
casado, corn domicilio eleitoral no districto muni
cipal, do. Engenho Velho. (Qualificação e-x-offiaio.) 

Agostinho Rangel de Jesus (1.808), filho" de Manoel - -
• Rangel' de Jesus e de Isabel Maria da Conceição, 

nascido a 6 de maio de 1906, no Districto Federal, 
residente á. Estrada das Furnas sem numero, mi
litar, casado, com domicilio elcitor&l uo districto 
municipal dc Engenho Velho. (Qualificação cx-
officio.) 

. 1.772. Albino Lopes-de Mello-(1.809), filho dc Adolpho 
Mello e de Anna Lopes Mello, nascido a 13 de ou
tubro de 1894, no Estado do Pará, residente á roa 
Alice Figueiredo n. 13, militar, casado, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Engenho 

• Velho. (Qualificação ex-officio.) 
1.773. Álvaro Baptista de Oliveira (1.810), filho de Antônio 

Laurindò da Silva e de Maria Anastácia de Oliveira 
- o Silva, nascido a 2.5 de setembro de 1890, em Vi-

ctoria, Estado de Pernambuco, residente á'rua da 1.775. 
. Passagem n. 79,-miilitar, casado, com domicilio elei

toral no districto municipal de Engenho Velho. 
• . (Qualificação ex-officio.) 

1.774. José Gualterio-da'Costa Ferreira (1.811), filho de 
José da Costa Ferreira Filho e de Antonia Marti-
nha Ferreira, nascido a 9 de junho de Í8S9. no 
Estado do Rio'dc Janeiro," residente á rua Pereira ^ ygy 
de Figueiredo n. 88, enfermeiro, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Enge
nho Velho. (Qualificação ex-officio.) 

1.770. Paulino de Oliveira (1.813). filho de Fidencio de Oli
veira e de Virgínia Pereira de Oliveira, nascido a 
22 de junho de 1905, em São Francisco de Assis, 
Estado do Rio Grande do. Sul, residente, á rua do t ygg 
Mattoso n. 100-B, militar, solteiro, com domicilio 

. . eleitoral uo districto municipal de Engenho Velho. 
(Qualificação ex-officio.) 

1.777,- José Francisco-da Silva (1.814), filho de Francisco . 
; da Silva o dc Maria da Silva, nascido a 21 dc abril 

dc 1913, em Campina Grande, Estado-da Parahyba 

1.785. 

1.780. 

do Norte, residente á rua 8 de Dezembro n. 14S, 
militar, solteiro, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Engenho Velho. (Qualifica.Mo 
ex-officio.) 

Gregorio-Ferreira Jatobá (1.815), filho do Vicente 
Ferreira Satan Jatobá e do Anna Rosa Jatobá, 
nascido a 28 de novembro de 1899, no Estado do 
Alagoas, residente & rua Leopoldiná n. 49, enfer
meiro militar, casado, eom domicilio eleitoral no 
districto municipal de Engenho Velho. (Qualifi
cação ex-officio.) 

João Celso Pereira fl.SlO), filho de João Raymundo 
Pereira e de-Raymunda da' Paixão Pereira, nas
cido a 6 de junho de 1900, uo Estado do Pará. tè-

•sidente á avenida Paulo de Frontin n. 20, militar, 
casado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Engenho Velho. (Qualificarão ex-officio.) 

Constantino de Barros (1.817), filho dé José do -Bar
ros e de Rosa de Barros, nascido a 3 do fevereiro 
de 1897. no Districto Federal, residente á rua Leo
poldiná Rego n. 548, continuo da Saúde da Guerra, 
casado, com domicilio eleitoral no districto mu-' 
nicipal de Engenho Velho. (Qualificação ex-offi
cio.) 

Oetavio Cardoso (1.818), filho de Antônio Car.ic-so 
de Maria dos Santos . Cardoso, nascido a 23 de 
agosto de 1906, ho Districto-Federal, i-csidwte. á 
rua José Hygino n. 92, casa i. • funecionarin pu
blico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Engenho Velho. 

Helena Arruda Carnera (1.819). filha do Francisco d;-. 
Arruda Carnera e de Maria de Souza Arruda Carne
ra, nascido a 15 dc setembro de 1915, em Fioi-u» -

' nopolis. Estado de Santa Catharina. residente á rim 
Abílio n. 75, funecionaria publica, solteira, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de En
genho Velho. (Qualificação «x-of ficio.) 

Makharoff Lago Braga -(1.S2Ó), filho de Antônio da Coi
ta Braga Júnior o de Jardetina Lftge Braga, nascido 
a 13 de novembro de J90G, no Districto Federai, 
residente á rua Pompiiio de Albuquerque n. j 52. 
liistrador, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Engenho Velho. (Qualificação 

•cx-officio.) > 
Edwiges Thomé Perdomos (1.821L filha do Arlindo 

Th orno Perdomos e de -Maria Guerreira Pordoisiíis, 
nascido a 4 de janeiro de 1915. no Districto Fe
deral, residente á rua Acará, "Madureit-a. funecio
naria publica, solteira.-com domicilio eleitoral nu 
districto municipal dc Engenho Velho. (Qualifica
ção ex-officio.) 

José Américo da Motta (t .822),.Hino do Domingos 
José da Motta e de Florencia. Maria da Conceição, 
nascido a. 13 de abril de 1891, no Districto Federal, 
residente á rua Um n. 05, Pavuaa, enfermeiro, 
casado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Engenho Velho. (Qualificação 'cx-officio.^ 

Pedro Paulo de Carvalho (1.823). filho de Antônio 
José de Carvalho Sobrinho e de Julia Dias de Car
valho, nascido a 29 de junho de 1899. em Campa
nha, Estadp de Minas Geraes, residente á rua Pe
dro Roma. n. 02, pharmaceutieo, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Enge
nho Velho. (Qualificação ex-officio.) 

Dagmar Gonçalves (1.812), filha de Américo José Ro
drigues e de Etelvina Gonçalves Rodrigues, nas
cida a 21 de novembro de 1914. n.o Districto Fe
deral, residente a rua Bia« Fortes n. 00, funeci>-
naria publica, com domicilio eleitoral no districto 
municipal- de Engenho Velho. (Qualificação cx-
officio.) 

Arthur Paulo dos Santos f1.824), filho do Francisco 
Paulo dos Santos e do Maria Rodrigues dos San-

• tos, nascido a 1 de dezembro de 1901. em Forta
leza. Estado do Ceará, residente á rua G"avatahy 
n.' 65, militar, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal do Engenho Velho. (Qualifi
cação ex-officio.) 

Cecilió Cora Morozolli (1.825), filho de João Morozollí 
c'' de- Adelaide Cora Morozolli, nascido. a 22 de 
setembro de -1903, no Estado do Rio Grande do 
Sul/-residente á rua. do Mattoso n. 514, militar, 

-solteiro, com . domicilio eleitoral no districto'mu
nicipal cie Engenho Velho. (Qualificação cx-offt-
cio.) 
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1.789. Armando Casta JLi.826). filho-ã& Ignacio Marques da 
Costa e -de Maria Evangelista da Casta, nascido a 
& de junho de t89i, no Estado de Minas Geraes, 
residente á rua Borhorema n. .13, escrevente da 
Saucfe cfa Guerra, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal, de Engenho Velho. (Quali- • 
ficação ex-officio.) 

i.790..Francisco.Souza Martins (1.827), filhe, de Leoacio de 
Souza Martins e de 'Raj inunda-' Rodrigues: de Souza 
Martins, nascido.a 1 de autula-ro dè 1898, na Es
tado do Piaufoy, residente• á rua-Itacmaty n. 83, 
militar, casado. (Qualificação ex-offido.) 

J.791. Cyl Carneira (1.828),. filho de Osmar PaeháCarnei-
' uo e. do Margarida Nogueira Carneiro, nascido a 

t2Ó de abril de 191.6, no Districto Federal-, residee-
te á rua Monte Alverne' n. 108, funecioaario pu
blico,, solteiro, com -domicilio eleitoral no districto 
municipal de Engenho Velho.. '(Qualificação ez-

• ' OffU-ÍO. ; ; • 
1.792. Arnaldo, íiunes do Serqueira. (1.S29J, filho de.Maria 

José Pinto» de Serqueira e de Esther -Nunes do Ser- ' 
queira^/nascido a 8. de março.de 1897, no Districto 
Bedei-aí, medico, casado, cora domicilio eleitor») ' 

* B!> districto municipal de Engenho; "Velho. (Qua-
tifífiação 'ex-officio.,} , 

1.793. Mario Ferreira-(1.830}, filha de.JusS Ferreira de At-
- . me.iõa- e da America "Viíhena .Ferreira,*nascido a 

31 tte dezembro de 1904, em Pouso Alegre, Estado 
ás Minas-Geraes,. residente á rua Borges Monteiro 
». 7/2, jaiEitar, casado, 'cana domicilio eleitoral no 

-,districto municipal de Engenho Velho. •(Qualifi
cação ex-of {ida:.-) - • *-. " 

1..7.ÍÍ4. Francisco Siuliant (1.831), filho de Máximo Giuliani 
e." de .Carlota Beltrame Giufiani,.-nascido a 28' do 

• janeiro de iVÍO, em Santa Maria, Estado do 'Rio v 

Grande do Sul, residente á. rua do Senado n. 11, 
'. militar, solteiro, • com domicilio eleitoral no .dis.-

trieto' municipal de Engenho ' VelH-o.' (QualiHea-
. cão ex-offLeia.) 

-1.735. José Collares- Chaves Bezerra (.1.833), filho de Anta-
nio de. Pactua Bezerra e de Etelvina Collares Cha
ves Bezerra, nascido a 14 de outufiro de 1911, em 
-.Fortaleza, Estada do .Ceará, residente, á rua Pro- , 
' fessor Valladares n . 206, casa IX, .militar, sol
teiro, eom domicilio, eleitoral- no- "districto muni-

.--. cipal de Engenha Velho. (Qualificação ex-officio.) 
1.790. Antônio FisÈha do. Amaral (1.834), .filho de Sabino 

do Amaral e de Maria Julia Fialho,, nascido a 13 
. de junho de 1906, no Estado do Rio Grande rio Sul,. 
militar,, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Engenho Velho:.. (Qualificação 
çx-officio.) .- • • • . ,t, 

1.7Ô?: -Oetavi© Camello (1.835), .filho de I.niz Camello e de 
Hi-bitina .Camello,- nascido a 2Í dé outubro de 
1887. no Distrieta Federal, ajudante- de elcctricis-
ta» casado, com domicilio eleitoral no districto mu- > 
Bicipai de. Engenho Velho.. (Qualificação ex-offU 

1.-89&. João Juslino;Fcrroira Lima. (1.836), filho cie deman
do Ferreira' Lima e de Clementina -Ferreira Lima, 
nascido a 1. de abril-de. 18S8', ha. Estado do. Rio 
Grande do Sul, militar, casado, com domicilio elei-

. toraí, nq districto municipal de. Engenho Velho. 
(Qualificação ex-offieio.} •* • -. 

1..799-. Jo.sé •Ranuípha.-.de Oliveira ('•!.837'),-filho-de Alexan- .. 
... - dreda .Cunha Oliveira e-.de Elisa Lima de Oliveira, 

. . nascido- a 1. -de dezembro d'e. 18.98, em São Luiz 
- -Quintende, 'Estado de. Alagoas, radiotetegraphista,' 

..casado, com domicilio eleitoral no,districto mu-
- : -nterpal de Engenho Velho.. (Qualificação sx-ofii-

• 1..SO0. Joviniarto-cie-Mello Sobrinho {9.7C2}-, filho de José; da 
-•- ;. . Cunha .Mello e. de' Slári-a.-Dulce .MeHO.-iaascido a 30-
. - de-: janeiro cie : 1909, em HaMyaíía, Estado de Ser

gipe, residente á rua Bernardo' tt. 462, casa 3, 
operário, casado, coto domicilio ..eleitoral no dis- -
tricto municipal dé Engenho,Velho.. (Qualificação 
requerida.) . - . 

1.-8M.- José Maria. Ferreira, filha de JuMo José Ferreira é 
dte Malina-Cabral! Ferreira, Hascido^a; 17 de março 

• de1901., em-..Maca&é,.Estadjo -do, Ria de Janeiro, 
residente á. rua Senador Eózebio.n. .86; commer-

•-eio,. .soíteira; -.eom. domíe-ili©. eleitoral no districto 
.municipal de Engenha."Velho. ('Qualificação re-' 
querida.) 

Teceèka Çiicumscripção 

. BBCiliÀ PEIifEIÍtA ZONA ELEIl'OKAL 

Jaús— Dt. Edmundo «Ia Oliveira Figueiredo 

£íe ordem do Dr.. Juiz da l í 3 Zona Eleitora!, da'-3ft Gir-
eviSiScritJçáo dò.Diàli-ícto.Federal, faço pnMico, para eoahe-
éimentO' das intíressaelos, ejtíe; por despacèjò da iS de agosto, 
foram mandados .expedir pelo M. M. Juiz, os -títulos de 
eíeitaves, dos seguintes ciâádãci:. ^ 

'.2.276. José Lopes Toledo (2.276), 'filho'de Ataliba Toledo 
e de Üralda Lopez, nascido a 13 -de dezembro do 
1914, em Rio Novo, Estado de Minas Geraes, re
sidente,'á. rua Dias-da Cruz n. 629, operário, sol'-! 
tetro, com domicilio "eleitoral no districto muni
cipal de Meyer. (Qualificação "ex-officio", B. E. ; 

67, u. 845, 7 a zona.) 
2.277. Qswaícío Moreira Aguiar (2.277),; filho de Emílio 

' Lorena.de Aguiar e, de Ernestína .'Moreira de 
Aguiãry ttaseido a, S de, outubro; de. 1900, ne Rio 
Grande, do Sul, residente, á rua Gurupafty n. SI, 
operário, solteiro, .com domicilio eleitoral no dis-
tricto municipal de Meyer. (Qualificação *ex-of-

. ficio-, B.E.. 78, n.-. 4, lí? zona.) . 
2.278. Israel Aquíno Ferreira de Souza (2.278), filho de 

Israel de Souza e de Jaaquina Ferreira, nascido 
a 5 de. outubro de 191.3, no Districto Federal, re
sidente á rua, Villela Tavai-ea n : 93;, operário, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto* muni
cipal de Meyer. (Qualificação.'ex-officio, Boletim 
Eleitora! n., 147,'-11a zona-.V 

2.279.. Nelson-Gomes Almeida Pinho "(2.279), filho de Abi-
v ' tio Gomes Almeida Pinho,e de Alzira Alves Al

meida Pinho,. nascido a 19 de abril de 1915, no 
Districto Federal, residente á rua Borges Montei
ro n..-í.í,',operário, solteiro, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Meyer. (Qualifica
ção ex-officio, B.E. 78, n. 28:, 11 a zona.) 

2.280,. José Pimenta (2.280)-, filho de José Pimenta e. do 
Laurentina Rosa, nascido a 1 de janeiro de 1886, 
em Angra, dos Reis,, Estado do. Rio, residente á 
rua Barão de Bom Retiro u . 541, operário, sol
teiro, com domicílio eleitoral no-districto muni
cipal de Meyer.. (Qualificação ex-officio, Bole
tim Eleitoral 78,. n. 8, 11 a zona.) , •-, . •• 

2.281. José Augusto da Silva Bittencourt, (2.281), filho 
de José Francisco da. Silva Bittencourt e de Ma
ria Benedicta da Conceição, nascido a 29 de ou
tubro de 1897, eni S. Salvador, Estado da Bahia, 
residente á rua Barão de Bom Retiro n. 54, ope
rário, solteiro, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Meyer. (Qualificação ex-officio, 
B.E...-78, n. 9, 11 a zona.)- .-. .',, 

2.282. Carlos de-Araújo-Cintra -(2.*282)-, filho de Nadir de 
• Araújo Cintra, .nascido a 9 de outubro de 1915, 

no Districto Federal, .residente á avenida Amaro 
Cavalcanti n. 669, barbeiro,, solteiro, com domi
cilio eleitoral -no- districto municipal, de Meyer. 
(Qualificação ex-officio,- B.Ev 77, .n . 193, 4 a 

• zona. > • • • ' • • • *: . . • . - . - > • 
2.283. Gllberto-Antcnio Torres (2.283), filho de. Júlio An-' 

lonio Torres e de-Laura'Francisco dá- Rocha Tor
res,, nascido-á. 291 de clezenibro. de 1905, no Distri
cto Federai, residente- á rua Silva Xavier n. 70, 
operário, solteiro, com domicilia: eleitoral- no dis-
triesto municipal de Rfcyer. (Qualificação ex-of-
fiefo, B.E. 78, n. 7," 1 1 a zona.) • -• 

2.284. Jane Alves da Silva.Ribeiro- (2.284),:filho de Orestes. 
da- Silva' Ribeiro, e' de Laura.Gomes Ribeiro; nas
cido a. 13 de- março-, de; 1907, em> Conceição do 
Maeabií, Estado do" Rio- dó Janeiro, res-idente & 
rua,Bueno de Paiva n. 11, operário, solteiro,'com 
domicitid' eleitoral' má districto' - municipal do 
JtfeyèrV- (Qualificação ex-gfficio-, B.E'. 78, n. 51, 
í l a zona.) ' •—• • 

2.285. Waldemár Ferreira Dias (2.285), filho de José Fe-r--
, reira Dias è de.'Maria" dá Olaria X t a a Dias, nas

cido a 6 de. dezem&ro à» ÍS04,' noDistricto Fe-j 
depaí.-resideHte á rua Sngenho dè Dentro n. 235, 
tórbeirò, oasàdo, com íomãíjilío e-Ieitcral no dis-
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2.289. 

2.290. 

tricto municipal de Meyer.-.' (Qualificação cx-of" 
, . ficiõ, B. E.. 77, n. 211, "4a 'zona.-). 

2.28"; Francisco Alves Simões. (2.286), -filho "de Antônio Al-
. -vos Simões c -de-.Mariá Gloria-Simõesí nascido a 

13 de fevereiro ,de 1903, no. Districto Federal, re
sidente a rua Dr. Leal.n.. 39, operário, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal dc 

. Meyer. .* (Qualificação ex-of ficio,, B.E. 78, n. 25, 
11" zona.) . \' ' " 

2.287. Alfredo" Gomes do-Almeida Pinho.;,(-2.2S7), filho de 
Abílio Gomes cie Almeida Pinhoie de Alzira Alves 
de Almeida .Pinho, nascido a 28 de agosto de Í915, 

. no Districto Federal, .residente d.rua Góes Mon
teiro, n. 131, operário, solteiro, .com domicilio, 
eleitoral no cíistrictoimunicipal do Meyer. (Qua-

. .. lificação ex-officio, B.E.-.78, n'. 26. 11 a zona.) •'• 
2.288. Manoel Vieira da Costa-(2.288), filho de Antônio 

Vieira da Costa c de Emilia Vieira dá Costa, nas
cido a 3 do abril de 1913, no-Districto Federal, 
residente á rua Souza -Freitas'-». 114, solteiro, 

..com. domicilio eleitoral-no districto municipal dc 
Meyer. (Qualificação cx-officio, B.E. 78, n. 339, 

-. 11* zona.) . 
Ary.Gentil da Rosa, (2.289), filho de Deolinda Isabel 

da Rosa, nascido a 18; de fevereiro de-1905, rio 
Districto Federal, .residente-á estrada :Nova da Pa-

-.- vuna. n. 195, .operário, solteiro,-com domicilio 
...eleitoral no districto municipal de. Mever.' (Qua
lificação ex-officio, B.E. 78, n. 65, 11» zona.) 

Ueronside Teixeira Soares (2:290), filho'de Gregorio 
José Teixeira Soares e de Maria Amélia Soares, 
nascido a 10 de, julho de .1910, no. Districto Fe
deral, residente á.rua Goj-az n. 60, operário, sol
teiro, com domicilio eleitoral no. districto muni-

.cipal de Meyer-. (Qualificaçãotrequerida. n, 069,, 
. .. ' 1 I a zonal) . . ' ; • • • 

r.2-91. José .Pereira'. Gotta Sobrinho (2.291), filho de Ca-. 
• "• • -semiro Pereira, dá Cotta. o db . Rosa do Souza 

Cotta. nascido:a; 19 de. março de lS8S,:nõ Districto 
... Federal,-residente, â.rua Jacyntlío n. 3, constru-

çtor, casado, .com domicilio eleitoral;no districto. 
municipal, cie Meyer. (Qualificação requerida, 

... • . n. 1.094, 11 a. zona.) • . . . 
2.292, Joaquim Couünho (2.-292), filho do Joaquim Alfredo 

" • C o u t i n h o e de Henriqueta Silveira de Souza Con
tinuo,', nascido a 3 do. março'dc 1910, no Districto 

• Federal; residente á fua Figueiredo n. 48, opera-
' rio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
• municipal, de-Meyer. (Qualificação ex-officio,. 

B. E. 78, n.,95, 11* zona.) 
;2.293. Renato de. Almeida (2.293), filho de José de Almeida 

" Braz e de Maria Menezes, nascido a 22 de. dezern-
, hro de 1900, nó,Districto Federal, residente á-rua 
-Pernambuco. :n. 155, operário^casado, com domi-
.cilio eleitoral no. disitricto municipal de Meyer. 
"'(Qualificação: ex-officio, B". E. 78, n. 354, 11 a 

• zona.-) .' ' ."'-. - -
2.291. Manoel Barbosa (2.294), filho de João Baimosa e de 

.. Olympla Maria Jesus, nascido a 16. de fevereiro dc 
.. 1899, ...em,-Alegre, Estado' do Espirito .Santo, resi

dente á rua Júlio Cezar n. 1, operário, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de-

. Meyer. (Qualificação cx-officio,. B. E. 78, nu-
. , niero 363,11^'zona.') , ' -. 

2.295. Cezar de Moraes- (2.295), filho de João de Moraes "e 
",dê  Francisca.Vasques. de,Moraes,.nnscido a 30 do 

novembro-.'de. 1897,, uo Districto-Federal,- residen
te, á rua João "Caetano n. ,-175, operário, casado,, 
com domicilio eleitoral no districto municipal.de 

'"'Meyer-' (Qualificação ex-officio, B. E. 78, nu
mero .075, 11 a zona.) , 

.2.296. Moacyr Maurício (2.296), filho, de Antônio Maurício 
, .. e de .Francisca" da Conceição,, nascido, a. 1 de fc-. 

,, vereiro de 1907, qm Campo Limpo, Estado de 
.; Minas Geraes; residente a rua Luiz de Vasconcel-. 
' ,los n.-251, "operaria, solteiro,.com''domicilio e-loi-

I-ir.il no districto numicipaLde Meyer., (Quali-
'-ficação ex-officio', B, E. '78, n.'75, I I a zona.) 

2.297. Ezcquicl-Ferreira-Loes .(2.297)., filho: de Luiz Fer
reira ,Loes o de Carolina Ferreira Loes,' nasci
do, a-12 de maio de Í886, em.r Penedo, Estado de 
Alagoas, residente á rua Lins 'Vasconcellos- nu-

' mero 82, operário, casado, còm-domicilio eleitoral 

no districto municipal de.Mover. (Qualificação 
•'. . ; cx-officio, B. E: 78, n.* 72, "11 a zona.)' ' 
2.298. Cândido Gonçalves (2.298), filho de José Gonçalves e. 

de Antonia,Xavier, da Silva,' nascido a 11 de março 
dé 1911,. no-Estado do Rio' Cirando do Norte, re
sidente á praça Floriano n. '65, commercio, sol
teiro, eom domicilio eleitoral' no districto muiifc 
cipaj- de. Meyer. (Qualificação ex-officio, B . E . 
77, n. 651, 4 a zona.) • ' • 

2."290'. Luiz cio. Souza Filho (2.299), filho de João dc Souza 
c de Maria Trindade, nascido a 15 do janeiro dc 
19:10, no Districto Federal, residente á rua Carlos 
Macedo;• n. 78, barbeiro,- casado, -com domicilio 
eleitora! no districto, municipal de Meyer. (Qua
lificação ex-Mfficio, B.. E. 77, n; ;65S; 4 a zona. > 

2.300. Eduardo-Posse: (2.-300), filho de Ricardo Posse o dc 
' - • -• ' " Carolina da Costa Fonseca, nascido a 12 de julho 

cie 1906,- no' Districto Federal,- residente á rua 
Costa Pereira sem numero,'barbeiro, solteiro, com 
domicilio • eleitoral 'no -.districto1 v'-municipal dc 
Meyer.. (Qualificação rccxuerida:,;--B. E. 77, nu-

: mero 674, 4 a zona.). -._ . 
'2.301, Waldemár Firmino de Souza (2.301); filho de Fran

cisco Firmino de Souza ò -dd-Maria de Souza, 
nascido a 17 dc maio de 1902/no Estado de Minas 

' Geraes, residente á rua São Francisco Xavier nu-
* mero 542, portuário, solteiro, com domicilio elei

toral no districto municipal cle''Meyer. (Qualifi
cação ex-officio. B. E. 07, n. «05; 7 a zona.) • 

2.30., José Aristides Silva (2.30.2), filho de Joaquim Ma
riano '"Aristidés-e de:'Maria Forlutía.ta de Jesus 
nascido a 30 de-abril de 1909, no Estado de Minas 
Geraes, residente á rua'Monsenhor Amorim nu-
lorál no districto municipal de .-Meyer.. (Quali-
ihero 161,, portuário, solteiro,' com domicilio"elei-

- - ficação ex-officio, B. E. 07, n. 784; 7 a zona.) 
-2.305 . Leopoldo dej Oliveira Cunha (2;:303),'.filho, de Leo

poldo-Cunha o .do Isabel-Percilina de Oliveira, 
nascido a '16 de maio de; 1903, no rDis.tricto. Fe
deral, residente á rua Major Avilta n. 13, bar
beiro, casado, eom domicilio eleitoral no dis
tricto-municipal cie Meyer. (Qualificação ex-of fi-

-cio,-h: E. 77. ir. 657, 4 a zona.) -
Oervasio- Neves'. Í2.304)'. filho dc Amadeo. Keves o de 

- Isaura Neves, nascido a 29 de janeiro de 1906, 
no Estado da Bahia: residente á. rua . Andárahy 
n. 80. barbeiro, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal.de Meyer, (Qualificação 
ex-officio, B.E. 77; n. 672, 4 a zona.) 

Newton Ferreira da .Rocha (-2.305), filho- de Joaquim 
Ferreira da Rocha e de Anua1 Oliveira da Rocha, 

v nascido a 14 dc março de 1905, no Districto Fe
deral, residente á- rua Leopoldo n. 252, commer
cio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Meyer. ' (Qualificação''. Cx-officio, 
B:E."66, n; 368; I a zona.) --

.2.300. Abel Resurreição Sobral .(2.. 30G),. filho de' Luiz Fran-
. • '• ça da' Resurreição Sobral e-- de Francisca 'Morei

ra-Pinto Sobral, nascido a 5'de:dezembro de 1893, 
no Districto Federal, residente á travessa Luiza. 
n. 33, commercio, casado, com domicilio eleito
ral no districto municipal" de Meyer. (Qualifica-

- ção ex-officio, B.E. 77," n. 070, 4 a zona.) 
2.307. Guaracy Ribeiro Barra (2.307), filho de ,Barto'omeu 

Barra e de Dalila Barra, nascido a. 18 dc novem
bro de 1913, no Estado-de. Minas ..Geraes, residen
te á rua-Maria Amélia n. 7.-A, commercio, sol
teiro.- (Qualificação ex-officio,:B'.H. -77, n. 650, 

- 4 a zpnaó • '.. , '.,.', 
2.308.' -João- Baptista' Barra. (2.308),- filho ̂ dé-Joãcr Ernesto 

Barra o.,de Leonor Augusta'Barra, nascido a 23 
de julho de 1911, no Estado deMinas Geraes, rc-
•sidente á ,rua Maria-Amalia n. 7-A,- commercio, 

.' solteiro,"com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal .de- Meyer. (Qualificação requerida,.B.E. 
77, ii. 653.'4 a zona.) 

'2.309. José Motta"Filho"'(2'.309), filho de José Motta Filho ç 
• ' ' deBéimira Fernandes Mota, -nascido a "8 de abril 

de 1912, no Districto-Federal, portuário, .soltei
ro, com domicilio; eleitoral nò' districto munici
pal de, Meyer'. (Qualificação ex-offició, B.E. 67, 
n. 785, .7° zona. • ^ 

•2.304. 

2.305. 
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-2.310-. 'Ricardo íàcârnuzi 'Ká.310-); filho -de -Jorge scarnuzi e 
• de Lúcia Guerra . Scarnuzi, nascido a. 28 de feve-' • 

retro de 1913, - no • Estado • do Pernambuco, resi- ' 
dente á rua GeneraL Cadweíl' rt... 62',- cominerciòi' 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu- ' 
nicipal d e Meyer., (Qualificação ex-officio; B.E. 

• 66; n.. 710, 7 a zona';)' • - -' . 
2.311. Roberto Duarte de Souza (2.311), filho :de Francis

co Procopio de Souza o de Jacy Duarte .de Souza, 
nascido a 11 de julho de. •19.14, no Districto Fe
deral, residente à rua Torres Homem. n. • 44, com
mercio, solteiro,- com domicilio-, eleitoral no dis- .-
tricto municipal de Meyer. .(Qualificação; ex-of- •> 

* ficio, B.E. 77, n.. 135, 4 a zona.) -
*2.312.. Jayme.Saldanha (2.312), filho de José Saldanha, e do -

Amélia Jesus. Saldanha, nascido a 25-de março 
de 1905, no Districto Federal, residente á .rua 
Jardim-.Botânico n. 745, 'portuário, casado, com 
domicilio eleitoral nó districto .municipal de 

. Meyer. (Qualificação ex-officio, JB-.E. 67,- n. 763, 
,(•

 : 7 a . zona.) . • -
2.313.' Grinaldo Nasciazendo More (2.313), filho.de Ale

xandre -More e de,-Maria More, nascido:a 9 de maio . 
de 1892, no Estado'do'Rio de Janeiro,-residente 
á rUa Borborèma.n. 53, commercio, solteiro, com 
domicilio eleitoral " no districto municipal de -
Meyer: (Qualificação requerida, B.E. 66,.n. 306, 

. I a zonav) ' ' ' ' i 
,2.3-Lí. Antônio, de Souza (2.314),-filho dc Francclino de 

Souza, e de Ignacio de Souza, nascido'a-12 de ju- -
• lho-dé 1907, rio Estado do Rio, residente & Tua 

. Padre;Januário n.'ÍOB, operário, solteiro, cóm do
micilio eleitoral nó districto municipal de Inhaü-

..ma. (Qualificação requerida, n. 11.168, 12 a zona.) ' 
•2;315. Waldemar Amorim da Cruz (2.31'5), filho de Manoel -

' • Amorim da Cruz c de Elvira Soares da Cruz, nas-
çido a 19 do fevereiro de 1891, no Districto Fe-

• .-deral, residente á rua Padre Januário n. 100, ope
rário, viuvo, com domicilio eleitoral no districto 

'-municipal de Inhaúma. (Qualificação-requerida, -
n. 1:150, 12a-zona.) ' ' . 

•2.31G. Aurora-Milena-(2:316), filha de Mirlto Emerih Hubs-, 
• cher e de Helena' Wil-hélmina Nettel, nascida a 12 

de março de, 1911, no Estado de S. Paulo, resi-
--dente-á rua Padre-Januário n. íl,-domestica, sol-* 
.•tetra,--com domicilio "eleitoral 'no-districto muni
cipal dc-Inhaúma: (Qualificação- requerida, hu-
uncro 7-.990, 12 a ;zoiía.) -' '' , • 

2.317. i Vietor: rios Santos (2.3.17), filho, de José Bispo' dos 
.. Santos c.-de Adeü.ti Garcia, nascido a >9 dè setem-
: bro .de 1911, no Districto Federal, .residente á rua 
.Padre, J-ánuario n. '66, operário, solteiro, coirTdo-
,micilio;e!èitoral .IIQ districto .municipal do ihnaú- :'" 
-lha.. (Qualificação requerida, n. 11.634, '7a. zona?) 

2.318. Aureli.anb,Motta (2.318), filho de Francisco Motta a'\ 
•de-Maria de 'Oliveira, nascido a 1,3 .dc'maio do 

<• 1888, em Mar de Hespanha,, Estado de. Minas Ge
raes, residente-á rua Costa .Lopez n.,24, portua- " 
rio, casado, -'com domicilio eleitoral no districto 
municipal de-Inhaúma. (Qualificação' cx-officio, 

. B.E. 67, 7 a zona.)- -
2.319. Januário de Paiva Brito"(2.319),-filho"de Antônio do 

Paiva Brito 'e dé America Rosa, nascido a 19 de 
setembro de ,'1896, ho Districto-Federal, residen
te á rua Padre -Januário, 31. 31., .commercio, ca
sado, com-domicilio, eleitoral no districto munici- •' 
pai , de Inhaúma. (Qualificação requerida, nu-

-mero 7.905, 7 a .zona,).' 
2.320. Antenor Sebastião da.rSilva' (2.320), filho de Ádol-. 

' pho Sebastião da Silva e de Georgina, Antenor da 
Silva, nascido á 2 de maio dé 1901, no Districto 
Federal, residente a rua Cardoso n.-90, operário, 
casado, com domicilio. eleitoral no districto mu
nicipal dé Inhaúma!. (Qualificação requerida, nu-

• * mero 10'. 749, 7a, zona..) ' * ' » ' . . , " 
-.í.321. "José Olympio da Silva (2:321), .filho de Manoel Fe-". 

bronio da Silva e de Olympia Amélia da Silva, 
nascido a 28 de fevereiro de 1891, em Maceió, Es
tado de Alagoas, residente á r u a B ir. 36, Inhaú
ma, sargento-ajudante,'casado, com domicilio elei-' 

.toral-no .('istric-to'municipal de Meyer. (Qualifi
cação ex-officio; n: 75, 7 a -zoh*' '•• 

2.'32i. ' Joann.a Rodrigues da Silva. (2.322),-filha de Antônio 
• ..Francisco dá Silva c dc Maria Rodrigues tto Ro

sário Silva; nascida a 14 de janeiro de 1903, uo 
Districto Federal, residente.& *ua Magalhães Cou
to n. 167, funecionaria-^municipal, casada, com 
domicilio eleitoral no distrjeto municipal dc 
Meyer. (Qualificação cx-officio, n. -74, 7 a zona.) 

,2.323. Antonieta Rodrigues -Moreira (2-.323), filha dc. Mar 
noel-.Rodrigues dos Santos e-de-Malvina' Augusta 
do^ Samos, nascida a.30 dc : outubro de 1905, em 
SanfAnna do, Barroso. Estado .de Minas.. Geraes, 
funecionaria' municipal, casada, -com domicilio 
eleitoral no districto-municipal .dé Meyer.. (Qua
lificação ex-officio, n. 74, 7 a zona.) 

2;324. Francisco Antônio'da Rosa (2.324)', filho de "Manool 
Capitulino da Rosa e de Faustina Pereira da Rosa, 
nascido a.-'12 'de' maio 'dè 1884, em Jáguarão, Es
tado (16 Rio Grande do Sul, residente á rua Luiz 
Vargas n. 115, funecionario publico, xasado, com 
domicilio eleitoral na, districto municipal de 
Meyer,..' (Qualificação ex-officio', n."'70, 7 a zona.) 

'2.325. Fclismino José de Oliveira. (2.325), filho de Francé-
lino José do Oliveira e de Anna da Paula Roche
do, nascido a 3 de "outubro de:'1S90, em Goyaz, 
Estado de Pernambuco, residente á rua 23 n. 196, 

'Bento"Ribeiro, empregado publico, casado, com 
domicilio eleitoral no- districto municipal de 
Meyer. '(Qualificação cx-officio, n.' 70, 7 a zona.) 

2.326. Marcilio da Costa Jumbpba (2.326), filho de Henri-
«• -que Rodrigues da Costa Jumbcba ê de Maria José 

- Porphirio, nascido a 10 dc agosto do -1907, no 
« Districto Federal,-residente á ruaAffonso Ferrei

ra n. 52, empregado publico^ solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Inhaúma. 
(Qualificação cx-officio, n. 70, 7 a zona:) 

2.327; Alberto Carvalho de Oliveira (2.327); filho de An
tônio Joaquim "de Oliveira e de Joamia Jeronymo 
•de-.Oliveira, nascido a 25 de dezembro de 1895, 
brasileiro naturalizado, residente á: rua Burity 
n.. 7 4; -empregado publico,, casado, com domicilio 
eleitoral lio districto municipal. de Inhaúma. 

• .. (Qualificação cxTofficio, n. 70, I a zona.) 
2.328., Lauro da Silva Azevedo (2.3-28)',--filho de Lauro da 

- Silveira. Azevedo c de Diga Laurada Silva Aze
vedo, nascido a lá de setembro de 1910, no Distri
cto Federal,- residente ;l rua JVIossoró n.-28, fuu-

- ccionario.publico, solteiro, com-.domicilio eleitoral 
•no districto-municipal de .-Meyer. (Qualificação 

requerida, cx-officio, n.• 70, I a zona,; 
2.329: Gregorio de- Oliveira Amaral (.2.329), filho de 

Marcello Antônio* Amaral e de Irene de Oliveira 
Amaral, nascido a 11 cie março de 1898, em En--. 

-tre Rios, Estado dò- Rio de'Janeiro, residente no 
• Pateo da Estação ,Costa. Barros, funecionario pu

blico/: casado,;com domicilio eleitoral no distri
cto municipal' de Inhaúma-... (Qualificação "ex-
officio".^. E. 70, 7 a zona.) ----- "^ 

,2.330. João -Vicente Pereira - (2:330);; 'filho. dc:'Manoel'..Vi
cente Pereira e de Glotilde Pereira-Lapa, nasci
do a -.6-rdo julho dei 1907, o'm Cachoeira, Estado de 
São Paulo, residente- á/r^a-Edmundo n. 140, 
funecionario publico, casado, com [domicilio elei
toral no''districto municipal de Inhaúma. (Qua-

' -lificação "ex-officio". B. È:;'--70,'7a zona.) 
.2.331. 'Carlos de Jesus :Costa* (2.331')',"filha de José Joa

quim-Costa e dè Eugenia Maria Costa, nascido a 
20 dc,maio de .1914', em "São Paulo,'residente á 
rua Maria Luiza sem numero, operário publico, 
solteiro, com-domicilio, eleitoral no'.districto ma-
nícipal de Meyer. • (Qualificação-- "ex-officio". 
B. E; 70, I a zona.) ' • ' - . ' ' 

, 2 ;332, Jeronymo Araújo (2'.332), filho; dc. José Souto do 
• Araújo o de'Josepha-Souto de Araújo, nascido a 

30 de.- setembrp'.de ' 1.901, em:.Santo'-Amaro, Esta
do do Pernambuco; residente : á "rua .Tenente 

.COstà.n. 192,- sub-official - da Armada, casado, 
com domicilio..eleitoral no districto municipal de 
Meyer.'(Transferencia do ti tulo. 'n. .1.051, dc 

, Florianópolis, Santa Catharina.) ' ' 
2.333. Sebastião da Silva -(2.333), filho de Raymundo-

-Marques da Silva e. de Anna França da Silva, nas
cido a 15 de outubro.de 1898, em Humaytá, Esta-
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dó" do Amazonas, residente â Estrada Marechal 
Rangel n.--278, empregado federal, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal' do* 
Meyer.•{Qualificação "ex-officio". B, E. 72, 
n. 22.223, " l a zona.) 

2.334. Aristides das" Santos (2.334), filho de Fernando 
dos Santos e de Benta Maria dos Santos, nascido a 
18 de setembro de: 1899, no Districto" Federal, re
sidente, á rua Ataliba n. 56, commercio, casado, 
,eom domicilio eleitoral* no districto municipal 

" de Meyer. (Qualificação requerida, n. 986, 7 a •< 
zona.) 

2.335. Antônio-Teixeira ' de Carvalho (2.335), filho de 
Antônio Teixeira de Carvalho e de Antônio Tei
xeira de Carvalho e de Maria da Conceição Car
valho, nascido a 30 de setembro de 1912, no Dis
tricto Federal, residente á rua Ennes Filho nu-

• mero .23, eommercio, solteiro,-com domicilio elei
toral no districto municipal de Meyer. (Quali-, 
ficação ''ex-off ieío". J3."E.-66, I a zona.) 

2.336. Margarida Maria Pinheiro "(2.336),: filha dc Adol-
pho Antônio Pinheiro e de "Eugenia Maria Pi
nheiro, nascida a 30 de agosto de 1908, no Dis
tricto Federai, residente ,'á rua José dos Reis nu
mero 206, domestica, solteira, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Meyer. (Qua
lificação requerida,'n. 584, 11 a zona.) 

2.337. Emiíió Belart (2.337), filho de Theodoro Ernesto . 
Belart e de Bertha Belart, nascido a 26 de maio 
de 1900, no Districto, - Federal, residente á rua 
Alves Cabral" n . 34,-eseripturario," casado^ com 
domicilio eleitoral no. districto municipal cie 
Meyer. (Qualificação requerida, n. 1.276, 11 a 

zona.) • . r "" • 
2.338. João Ghristiano de Almeida" (2.338),. filho do Al

fredo Júlio Coelho de Almeida e de Guilhermina-
Rosa de Almeida, mascido, a 2 de dezembro de 
1891, em Juiz de Fora, Estado do Minas Geraes, 
residente á rua Augusto Simonin. 33, commer
cio, casado, com domicilio- eleitoral no districto 
-municipal* de Meyer. (Qualificação "ex-roíficio". 
B. E. 66, I a zona.) • 

2.339. Sebastião Corrêa • Feltx (2.339), filho de Alfredo 
Corrêa Felix e de Evangelina.Ferreira de Barros, 
nascido a 24 de dezembro de 1911, no Districto 
Federal, residente á rua Capitão Sampaio n. 2í, 
commercio, solteiro, 'com domicilio ^eleitoral no 

:distrióto' municipal de Meyer. (Qualificação re-' 
querida,-n. 8.508,'7 a zona.) 

2.340. Manoel. Rabello Lopes. (2.340),,filho de Francisco 
Rabello e de "Enearnaç-ão Lopes, nascido a .22 de 
junho de 1912, no Districto Federal, residente á 

• rua Eça de.Queiroz -n. 43, commercio, solteiro,*' 
com domicilio eleitoral no -districto municipal" de 
Meyer.. (Qualificação, requerida,, n. 9.823, 7 a.' 

• - . zõná.) 
2.341-, Ernesto Corrêa- de Arruda. (2-.-.341), filho de Júlio 

. Corrêa de - Arruda e de' Leandra Rodrigues, nas
cido a 18 de outubro do 1909, em Cachoeira, Es
tado cio Rio de Janeiro, residente a rua Dr. í'"er- " 
rari n. 88, operário, casado,, com domicilio elei
toral no districto municipal de Meyer. "(Qualifi^ 

-• • " cação requerida, TI. 031, 1.1a zona.) 
2:342. Waldemar cia Cunha Passos (2.34.2), filho de Pedro 

Alcântara .Peceira Passos: o de Lúcia, da Cunha 
•. Pa,sso?, nascido a 8 ,d'e -maio de 1909, no Distri

cto Federal, residente á avenida Suburbana nu-
. mero 2.367, .commercio, casado, com domicilio 

eleitoral no districto municipal-de Meyer. (Qua
lificação requerida, n. 1.296,,11a zona.) 

2.348. Olavo da Cunha Passos. (2.343), filho de.Pedro -AI- ' 
.cantara Perema Passos e de Lúcia da Cunha Pas
sos, nascido a 2 de.julho .de 1911, no Districto 

. Federal, residente á avenida Suburbana. numero 
• 2.367, commercio, solteiro, com domicilio elei
tora! no districto nranicipalde Meyer. (Qualifi
cação requerida,.n. 1.270,11 a zona.) 

2.344. Cecilia Leal de ^Mattos (2.344), .filha de Antônio 
Cláudio de Mattos e de Perpétua -Leal.'de' Mattos, 
nascida a 26 de outubro dè 1884, residente á rua 
Ferreira Andrada n-.' 42,,. enfermeira. viuva,:'com 

domicilio eleitoral no districto municipal, de 
Meyer.. (Qualificação requerida, • n. 10.416,6 a 

zona.) , 
2.345. Oswaldo,Machado (2.345)., filho de -Astrogikjo. Ra-

phae-1 e de Albertina Leite da Silva Telles, nasci
do a 12 de. julho de 1913, no Districto Federa^» 

• residente, á rua Carolina Meyer n. 64, commer
cio,: solteiro, com domicilio eleitoral no districto 

- municipal de Meyer. (Qualificação requerida.. 
B: E ; 67, n. 282, 11 a zona.) 

2.346. Acliierbal da ,Costa Moreira (2.346), filho dc Álvaro 
. Souza Moreira e de Olympia de Souza Moreira, 

nascido a 17 de março de 1907, no Districto Fe
deral, residente á rua Fausto Barreto n. 17, com- v 

mercio,..solteiro, eom domicilio eleitoral no dis-
" tricto municipal de Meyer, (Qualificação "ex-

officio". B. E. 66; n. 302,'I a.zona.) 
2.347. Nair Martins Pinheiro (2.347), filha de Luiz Martins 

Pinheiro e de Ürsulina Pamplona Pinheiro, nas
cida a 20 de fevereiro de 1902, no Districto Fe
deral, residente á rua Paraguáy n. 63, professora, 
solteira,, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Meyer. (Qualificação requerida, nu
mero 1.287, 11 a zona.) 

2.348. Djanira Carolina de Jesus (2.348), filha de Fran
cisco Carolina de Jesus e de Dyonisia Baptista 
Braga, nascida a 12 de abril de 1910, no Districto 
Federal, residente á rua Paraguáy n. 71, domes
tica, solteira, com domicilio eleitoral no distri
cto .municipal de Meyer. (Qualificação requeri-

^ da, n. 1.306, 11 a zona.) • 
it.3,49. Álvaro da Cruz. Rolão (2.349), filho de.José da Cruz 

Rolão e de Esmeraldina Moreira Rolão, nascido 
à 20 de março de 1909, no Districto Federal, re-'". 
sidente á rua Dias da Cruz n. 292, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Meyer. -(Qualificação requerida, nu
mero 5.384, € a zona.) 

2.350. Eustaehio Telles Machado (2.350), filho de Erci-
líano Machado e de Manoela da. Trindade, nascido 
a 7 de agosto de 1905, no Districto Federal, resi
dente íi rua Progresso n. 8-A, motorista,-solteiro, 

• , com domicilio eleitoral-no districto municipal de 
Mcver. (Qualificação "ex-officio".. B. E. 67, 

' . • ' n. 122, 3 a zona.) 
2.351. Joaquim de Oliveira Figueiredo (2.351), filho dc 

Joaquim Antônio Figueiredo e de Maria .Ubelina 
cie Oliveira, nascido a 24 de agosto de 18.99, "no 
"Districto Federal, residente á, rua São Luiz Gon
zaga n. 479. commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Meyer. (Qua
lificação "ex-oííicio". B. E. 06, I a zona.) 

2.352. Adalberto Corrêa Lemos (.2.352), filho de João Car
los. Corrêa Lemos 'o dc Olympia Mágclaleiia Balu
arte;, nascido a 16 dc janeiro de 1910, no Districto 
Federal, residente á. praça Marechal n. 126, por

tuário-, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Meyer. (Qualificação "cx-
officio". B. E. 67, 3 a zona.) 

2.353. Manoel dos Santos Mendonça (2.353), filho- de Ma
noel dos. Santos Mendonça e de Paulina dc Azeve
do Mendonça, 'nascido' a .8 cie março dc 1911,- no 

.-Districto Federal,, residente á rua Arcbias Cor
deiro n. 790, commercio, solteiro,.com . domicilio 
eleitoral no districto municipal de Meyer. (Qua-

. Üficação "ex-officio". B. E. 00, I a,zona.) 
•2.354. Walter Lago Lourenço (2.354),- filho de Alexandre 

Lago Lourenço e.cie Giga Lago dos Santos, nasci
do a 16 'de setembro de 1915, no Districto Fe
deral, residente á" rua- Carolina Santos n. 104, 
commercio, solteiro, com domicilio • eleitoral no 

' * . districto. municipal de Meyer 1 (Qualificação re-
- " '- querida, n. 1.294, 11 a zona.) 
- 2.355. Fernando Soares (2.355), filho de José Alves Fer

nandes e de Anna. Jesus Fernandes, nascido a 31 
- demovembro de 1907, no Districto .Federal, resi-. 

dente á- Estrada dc Braz de Pinna n. 854, com-
.,' mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis

tricto municipal de Meyer. (Qualificação "ex-of
ficio". B. F.. 60, I a zona.) , , V 
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2.350. Alberto .Francisco dc Almeida (2.358), filho de Do
mingos Francisco de Almeida o de Anna Alves do 
Almeida, nascido a 8 de agosto de 1900, no Dis
tricto Federal, residente á rua 24 cie Maio nu
mero. 1.043, portuário; casado, com, domicilio 
eleitoral no districto municipal de Meyer. (Qua
lificação "ex-officio". D. E. 07, 3 a zona.) 

2.357. Joanna de Oliveira Alves Cavalheiro (2.357), fi
lha dc-Antonia de Leocadia de Oliveira, nascida 
a 24 de junho de 1899, no Districto Federai, 
residente á rua Honorio n. 194, domestica, ca
sada, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Meyer. (Qualificação requerida, nume
ro II .140, 7 a zona.) 

2.358. Oswaldo Corrêa, (2.358), filho de Francisco Corrêa o 
de Maria Corrêa Nogueira, nascido a 14 de se
tembro de 1900, no Districto Federal, re-ndente á 
avenida Suburbana n. 1.182-A, commercio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto-muni
cipal de Meyer. (Qualificarão requerida, nume
ro 11.143,. 7 a zona.) 

2.359. Arnaldino Teixeira .Pacheco (2.359), filho de Ber
nardo de Souza Pacheco e de Lydia Teixeira Pa
checo, nascido a 16 de março do 1913, no Distri
cto Federal, residente á rua Cattete n. 98 com
mercio, solteiro,'com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Meyer. (Qualificação '•ex-
officio"-. B . E . (Ki, I a zona.) 

2.360. Alberto Gonçalves Lima (2.360), filho de Gastão 
. Gonçalves Lima e de Orminda Barros Lima, nas

cido' a 18 de setembro cie 1914, no Districto Fe
deral, residente á rua Affonso Arinos n. 18, 

. . commercio, solteiro, com domicilio .eleitora! no 
districto municipal de Meyer. (Qualificação re
querida, n. 1.267, 11 a zona.) 

2.361.. José dos Santos Maia (2.361), filho do-Manoel dos 
', -Santos e de Maria das Neves Maia, nascido a 16 

de maio de 1864, no Districto Federal, residente 
á rua São Luiz Gonzaga n. 201, portuário, casa
do com domicilio eleitoral-no districto municipal 
de.Meyer. (Qualificação "ex-officio". B. E. 67, 
3 a zona.) 

2,302,..Samuel Vieira dos Santos (2.362), filho de Pedro 
j Vieira dos Santos e de Victorina Vieira do? San

tos, nascido a 9 dc maio de d891, no Districto 
Federal, residente á avenida Suburbana numero 
2.548 commercio, solteiro, com domiciüo eleito
ral no districto municipal de Meyer. (Qualifica
ção "ex-officio". B. E. 66, n. 345, I a zona.) 

2.363; ;Gilberto Brito (2.363), filho de Elpidio Brito e 
"de Umbelina Brito, nascida a" 19 de fevereiro de 

1900, no Districto Federai, residente a rua São 
-Luiz Gonzaga n. 452, motorista, solteiro, eom 
domicilio eleitoral no districto mumcipaldc Me
yer. (Qualificação "ex-officio". B. Ê. 07, nu-, 
mero 134, 3 a zona.) 

2.3'H. Aulicine de Faria (.3.364)7 filha.de João Rodrigues 
do Souza Faria e de Érncstina Florencia cie Fa
ria, nascida a 8 de janeiro de 1904, no Districto 
Federal, residente á rua Borja Reis n . 31, com-
mereio, casada, com domicilio eleitoral no dis
tricto-municipal de Meyer. (Qualificação reque
rida, ir. 618, 11 a zona.) 

2.305. Antônio Pinto de'Almeida (2.365), filho de Pan-
taíeão Almeida e de Anna de' Oliveira Pinto, nas
cido a 21 de outubro de 1897, no Districto Fe-

^ deral, residente á rua Guajú n. 101, motorista, 
casado, com domicilio eleitoral no districto mu-, 
nicipal de Meyer. (Qualificação "ex-officio".j 

. B. E. 667, 3 a zona.) 
2.360.-Eíoy Ferreira SanfAnna (2.366), filho de-Domingos 

Ferreira SanfAnna e de Simiana Flauzma San
fAnna, nascido a 1 de dezembro de 1898, no Dis
tricto Federal, residente á rua Viçosa n. 50, com-' 
mercio, casado, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Meyer. (Qualificação "ex-oífi-
cio". B . E . 66, I a zona.) \ 

2.367. Osmar Desiderioz (2.367), filho de Alice Maria da 
Conceição, nascido a 25 de novembro de 1916, no. 
Districto Federal; residente á rua Barão n. 71, 
portuário, solteiro, com domicilio eleitoral, no. 

districto municipal de Mover. fOualificaeão "ex-
officio". B. E. 67, 3 a zona.) 

2.368. Leonardo dos Santos (2.368), filho de Appolinario 
-José dos Santos e de Regina da Silva, nascido a 
15 cie março de 1910, em Ponto Mova, Estado de 
Minas Geraes, residente-á rua Engenho c!a Rainha 
n. 10-A, commercio, casado, com'.domicilio elei
toral no districto municipal de Meyer. (Qualifi
cação "ex-officio". B. E, GO, I a zona.) 

2.369. Bcnjamin .Rodrigues Viltaverde. (2.369), filho de 
Joaquim cie Souza Villaverdo o do Guilhermina 

' Rodrigues da Silva, nascido a 27 de fevereiro de 
1912, no Districto Federal, resideute á-rua Souza 
Franco n. 210, motorista, solteiro, com domici
lio eleitoral no districto municipal cie Meyer. 
(Qualificação "cx-officio". B. E. 67, n. 130, 3 a 

. zona.) •• . . 
2.370.- Ernesto Gastão Tardão (2.370), filho do-Guilherme 

Gastão Tardão e, de Maria Gastão Tardão, nascido 
a 3 de fevereiro de 1900, no Districto Federal, 
residente á rua São Luiz Gonzaga n. 471, por
tuário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Meyer. (Qualificação "ex-
officio'". B. E. 67, n. 98, 3 a zona.) 

2.371. Antouietta Paim Vaccani dos Santos (2.371), filha 
de José Francisco Vaccani e de Amancia Paim 
Coelho, nascida a 7 de outubro de 1905, no Distri
cto Federal, residente á rua Ataliba n. 56, do
mestica, casada, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Meyer. (Qualificação reque
rida, n. 945, 11 a zona.) 

2.372..Manoel Gonçalves da Cunha (2.372), filho dc'Fran
cisco Gonçalves da Cunha e de Auta Maria Ma
cedo Cunha, nascido a 9 de abril de 1863, no Dis
tricto Federal, residente â rua Affonso n. 126, 
portuário, viuvo, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Meyer. (Qualificação "ex-rof
ficio": B. E. 67, 3 a zona.) 

2.373, Ruyde Oliveira Cardoso '(2.373), filho de Abilio de 
• Oliveira Cardoso e de Gracinda de Oliveira Car

doso, nascido a 29 de julho de 1912, no Districto 
Federal, residente á rua Santiago n.- 108, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto, municipal de Meyer. (Qualificarão "es-

• officio". B. E. 66, I a zona.) 
2.374. Actrimar Francisco de-Freitas (2.374), filho de.José 

Francisco de Freitas e de Zilda de Souza Freitas, 
jiaseido a 8 de julho de 1916, no Districto Fe
deral, residente á rua Aires n. 13, portuário, 
solteiro, .com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Meyer, (Qualificação "ex-officioK« 

-•• ' B. E. 67, 3 a zona.) 
' 2.37 5v'Athayde Alves Coelho (2.375), filho de José Alves 

'" - -. Coelho o dc- Benemérita Francisca Santos Coe
lho, nascido a 5 de novembro de 1888, no Distri
cto Federal, residente á rua Bella Vista n. 11, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal'de Meyer. (Qualificação "ex-
officio". B. È. 66, n. 323, I a zona.) 

g.376,. Octacilio Caetano (2.376), filho de Abrahão Caetano 
e de Leonarda da Conceição, .nascido a 20 de ja
neiro de 1910, em Porto Novo do Cunha, Estado 
de Minas Geraes, residente á rua João Barbalho 
n. 154, pratico de pharmacia, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Me
yer. (Qualificação requerida, n. 9.482, 7 a 

zona.) 
2.377, Jayme Corrêa da Silva (2.377). filho de Antônio Cor-

"" , rêa da Silva Júnior e fde Julia Teixeira da Silva, 
nascido a 20 de fevereiro de 1904, no Districto 
Federal, residente á rua Camarista Meyer nu
mero 142, casa 3, motorista, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Meyer.: 

' '(Qualificação requerida, n. 11.147, 6 a zona.) 
2.378. Margarida Teixeira Pedro (2.378), filha de Manoel 

v. José Pedro e de Maria Teixeira Pedro, nascida a 
6 do agosto de 1901, no Districto Federal, resi
dente & travessa Rio- Grande do Norte n. 26, 
domestica, casada, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Meyer. • (Qualificação re-

• ciuorida, n. 1.265, 11 a zona.) 
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2.379. Waldemiro da Siiva Lobo (2.379), íilho de*Caroiílo 
da Silva Lobo e de Thomazia da Silva Lobo, nas
cido a 7 de setembro de 1890, no Districto .Fe
derai, residente á rua Estacio de Sá n.. 77, fun
dos, operário, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de-Meyer. (Qualificação "ex-
officio". B. E. 78, 11 a zona.) 

2.380. .Atíbemar Sampaio (2/380). filho de Ricardo Sampaio 
e de Joviana Maria Sampaio, nascido a 3 de de
zembro de .1910, no Districto Federal, residente 
á rua Alvares Cabral n. 68, lavrador, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Meyer. ^(Qualificação "ex-officio". D. E. 74, 
14 a zona.) 

2.331'. Aureolino Bueno de Carvalho (2.381), filho de 
Amaro de Carvalho -e de Thereza Bueno de Car
valho, nascido a 29 de outubro de 1895-, em São 
Fidelis, Estado do Rio de Janeiro, residente á rua 
Itaúba n. 39, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Meyer. (Qua-. 
lificacão requerida, n. 614. í 3 a zona.) 

2.382. Antônio. Ribeiro Baptista (2.382), filho de Victorino 
Ribeiro Baptista e de Angélica dé Oliveira e 
Silva, nascido a 10 de maio de 1905, em Sacra 
Família dc Tinguâ, Estado do Rio de Janeiro, 
residente ú rua Yaz Toledo n. 60. operário, ca
sado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal-de Inhaúma. (Qualificação requerida, nu
mero .821, 11 a zona.) 

2.383. Antônio Martins da Rocha '2.383), filho de Mar.ee! 
Martins da Rocha e de Maria Ferreira da Ro
cha, nascido a 3 de julho de 1899, residente á 
rua Goyaz n. ' 70, commercio, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de 
Inhaúma. (Qualificação requerida, n. 9.88C, 7 a 

zona.) 
2.384. João Cardoso (2.384), filho de Antônio Cardoso e 

de Anna de Jesus, nascido a 12 de fevereiro do 
4905. no Districto Federal, residente á rua José 
dos Reis n. 627, commercio, casado, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de inhaú
ma. (Oualificação requerida, n. 122. 11 a zona.) 

2.385. Iris.de Abreu Martins (2.385), filho de I;mael cie 
Abreu Martins e de Irene da Silva Martins, 
nascido a 5 de junho de 1910, no Districto. Fe
deral, residente a rua Visconde de Nicttieroy 
n. 220, medico, solteiro, eom domicilio eleitoral . 
no d'stricto municipal de Inhaúma. (Qualifica
ção requerida, n. 172, 10a zona.) 

.2.38;. Banilio José cie Oliveira (2.386), filho de Bazilio 
José de Oliveira e de Elvira • Vieira de Oliveira, 
nascido a 7 de setembro de 1914, no Districto 
Federal, residente ; avenida Automóvel •• Club 
n. 330, operário, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de. Inhaúma. (Qualifica
rão requerida, n. 988, 13 a zona.) 

2.387. Marcai Ignacio de Andrade c Silva (2.387), .filho 
de Carlos Iguacio dc Andrade e Silva e do Carlota 
Pereira dc Andrade e Silva, nascido a 23 do fe
vereiro de 1908, no Districto Federal, operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Inhaúma. (Qualificação requerida, nu
mero 299, 11 a zona.) 

2.388. Armando Eugênio dos Santos (2.38S), filho de Ma
noel Eugênio dos Santos e de Benedicta Maria da 
Conceição, nascido a 28 de novembro de 1906, no 
Estado do Rio de Janeiro, residente á rua Goyaz 
n. 708, operário, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Inhaúma. (Qualificação 
requerida, n. 870, 12 a zona.) 

- 2.389. José da Cunha Dantas (2.389), filho dc Zefcrino 
Dantas da Cunha e de. Anna Maria Dantas, nas
cido a 17 dc agosto de 1908, no Districto Federal, 
residente á rua Goyaz n. 392, operário, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
.Inhaúma. (Qualificação requerida, n. 1-.288, 12 a 

zona.) 
i 2.39.0. Ulysses Chaves Borges (2.390)afilho dc Joaquim 

Martins Pereira Borges e de Maria da Gloria 
,. . Chaves Borges, nascido a 1 de outubro de 1910, 

no Districto Federal,, residente á rua Moreira 
n. 49, operário, casado, com domicilio elcitjral 

Setembro do 

no districto muni. .ml de Inhaúma. (Qualifica
ção requerida, n. 1.149, 12a zona.) 

2.391. Ercides de Oliveira Santos (2.391), filho de Vicente 
Dup de Oliveira Santos e de Antonia Ferreira, 
nascido, a 4 de fevereiro de 1912, em Magé, Esta
do do Rio de Janeiro, residente á rua Assis Car
neiro n. 10, operário, solteiro, com domicilio 
eleitoral nu districto municipal de Inhaúma. 
(Qua" f ; r , "'ão requerida, n. 11.458, 11 a zona.) 

2.392. Helena de Almeida Kirk (2.392), filho de Ricardo 
João Kirk e de Olga de Almeida Kirk, naroida a 
1 de outubro de 1905. no Districto Federal, resi
dente ã rua Padre Januário n. 1, domestica, sol
teira, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Inhaúma. (Qualificação requerida, nu
mero 1.147, 12 a zona.) 

2.393. P:dro Lopes (2.393), filho de José Bento Lopes e. 
dé Maria Felippe dos Santos, nascido a 17 de de
zembro de 1911, no Districto Federal, residente a 
rua Emilia n. 111, operário, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Inhaú
ma. 'Oualificação reauerida. 12 a zona.) 

2.394. Orlindo Lycerio Moore (2.394), filho de Alexandre 
?!oorp e de'Maria Moore.-nascido a 10 do outubro 
de 1888, no Estado do Rio de Janeiro, residente á 

. rua Bn—-engarda n. 179, commercio, solteiro, 
commercio, solteiro, ro'» domicilio eleitoral no 
districto municipal do Meyer. (Qualificação ex-
officio. B. E. 60, n. 382, I a zona.) 

Nos termos do art. 5 o, § 12, do decreto n. 24.12.9, dc 
16 de abri! do corrente anno, os títulos serão entregues, na 
fôrma estabelecida no art. 46 do Regimento Geral dos Jui
zes, Secretarias e Cartórios Eleitoraes, aos próprios eleito
res, a quem restiluir o recibo dc que trata o art. 15, pa
ragrapho 4o, com a assignatura do eleitor, no verso. 

Rio, 14 de setembro de 1934. — O escrivão, ud-hoc, 
Joqauim Bouventura da Silva Mattos. 

DÉCIMA QUARTA ZOXA ELEITORAL 

(Distiictos ínunicipaes de Realengo, Campo Grande, 
Guaratiba e Santa Cruz) 

Juiz — Dr. Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda 

Dc ordem do Dr, Juiz Eleitoral da 14a zona, da 3 a Cir-
cumscripção rio Districto Federal, faço publico, para conhe
cimento dos interessados, que, por despacho do corrente 
mez, foram mandados expedir pelo MM. Juiz os títulos de 
eleitores dos seguintes cidadãos: 

1. Cyrillo João de Deus (1), filho de Zefcrino Antônio Qua
dros e cie Beatriz Antonia Quirina, nascido a 9 
de julho de 1900, em Bragança, Estado do Pará, 
residente á rua Augusto Vasconcellos numero 55, 
operário, solteiro, emo domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Campo Grande. -(Qualifica

ção requerida. N. .5.612.) 
2. Eslanislau Ramos (2), filho de Florentino Ramos e de 

Olympia Ramos, nascido a 7 de maio de 1896, cm 
Bananal, Estado do Rio dc Janeiro, residente a 
rua Itengay n.. 244, operário, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Campa 

Grande. (Qualificação requerida. N. 4.890.) 
3. José Moutinho Mace ira (3), filho de Bernardino' Mouti-

. nho cios Santos e de Maria, de Oliveira, nascido a 
16 de janeiro de 1875, em Portugal, .residente á 

Estrada do Mendanha sem numero, pomicultor, 
casado, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Campo Grande. (Qualificação reque
rida. N. 4.938.) 

4. André Crutehagnc Peres (4), filho de André Crutehagne 
Peres e de Albertina Castro Peres, nascido a 27 
de junho de 1908, no Districto Federal, residente 
á rua Euclydes da Cunha n. 10, commercio, ca
sado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Realengo (Qualificação requerida. Nu
mero 7.500.) 

5. Conrado Siqueira e Souza (5), filho de Laurindo da 
Costa 'Campos e de Francisca da Costa Campo-s, 
itascido a 20 dc maio de 1886, em São Ficlelís, 
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Estado do Rio de Janeiro, residente á rua Libe-
rato Cantos n. 34, funecionario publico, casado^ 

com domicílio eléitral no districto municipal de-
Realengo (Qualificação requerida. N. 6.315.) 

6. Arnaldo Baptista Cabral (6), filho de Juíião de Castro 
~V Cabral e de Altina Baptista Cabral, nascido a 3 

de dezembro de 1910, no Districto Federal, resi
dente á avenida Suburbana n. 1.884, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu

nicipal de Realengo. (Qualificação , requerida. 
N. 9.523.) • 

7. Jacinfho Francisco Benevenuto Indelti (7), filho do 
Francisca Indelíi e de Maria Arnalia Benevenuto, 
nascido a 22 de novembro de 1890, ern Yalença, 
Estado do Rio de Janeiro, residente â rua Ba.'-
eellos Domingos n. 38, perito-contador,. solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal da 
Santa Cruz. (Qualificação requerida. N. 6.166.) 

8'. Avelino Arruda (8), filho de Constância Arruda, nascido 
a 7 de setembro de 1.909, em Bagé, Estado do Rio 

Grande do Sul, residente á rua da Lapa n. 54, 
funecionario municipal, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Realengo. 

'(Qualificação requerida. N-. 7.958.) 
9. Wellmon Dutra da Silva (9),-filho de João Antônio da 

Silva ê de Delphina Soares da Silva, nascido a lá 
de setembro de 1900, no Districto Federal, resi
dente á avenida Camerino n. 452, operário, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Guaratiba. (Qualificação requerida, 
N. 4.430.) 

10. João Baptista de Oliveira (10), filho de Galdino Baptis
ta cie Oliveira e de Thereza Vietorina de Olivei
ra, nascido a 4 de abril de 1912, no Districto Fe
deral, residente á- Pedra da Guaratiba, Santa 
Cruz, lavrador, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Guaratiba. (Qualifica
ção requerida. N. 4.492.) 

11. Antônio Joaquim de Almeida (11), filho de Antônio 
Joaquim de Almeida e de Joanna Maria da Con
ceição, nascido a 18 de janeiro de 1891, no Dis
tricto Federal, residente á Estrada dos Tatois", 
lavrador, casado, com domicilio eleitoral-no dis
tricto municipal de Guaratiba. (Qualificação re
querida. N. 4.504.) 

12. Cândido Augusto Ramos (12), filho de João Xavier ôx 
Costa Rarnos e do Florinda Augusta-Ramos, nas
cido a 21 de abril de 1913, no Districto Federai, 
residente á Estrada Cabueú n . 28,'operário, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Campo Grande. (Qualificação requeri
da. N. 4.930.) , 

13. Francisco Paixão de Oliveira (13), filho de Benedicta 
Cornelio de Oliveira e cie Maria Paixão, de Oli
veira, nascido a 6 de janeiro de 1913, no Districto 
Federal, residente á rua do'Encanamento n. 4, 

empregado publico, casado, com domicilio1 eleito
ral no districto municipal de Campo Grande. 
(Qualificação requerida. N. 4.934.) 

14. João Frias Brandão Filho (14), filho de João Frias 
Brandão e de Adelaide de, Oliveira Brandão, nas
cido a 24 de junho de 1911-, no Districto Federal, 
residente á Estrada Real de Santa Cruz n: 2.636, 
commercio, casado, com domicilio eleitoral no. 
districto municipal de Campo Grande. (Qualifi
cação requerida. N. 5.463.) 

15. Levíndo Felieiano Barbosa (15), filho de Francisco. Fe-
liciano Barbosa e de Virgínia Barbosa, nascido a 
8 de agosto de 1897, uo Estado do Pará, residente 
á rua Alhertina n. 73, empregado publico, casa
do, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de Campo Grande. (Qualificação requerida. 

' N. 5.305.) 
16. Leopoldo Francisco (16), filho de José Joaquim Noro

nha e de Margarida Francisca, nascido a 29 de • 
setembro de 1911, no Districto Federal, residen
te á Estrada Real de Santa Cruz n. 454, empre
gado publico, solteiro, eom domicilio. eleitoral • na 
districto municipal de -Campo Grande. (Qualifi- . 
cação requerida. N. 5.086.) 

17. Fernanda de Oliveira Carvalho (17), filho de -Pedro de 
Oliveira Carvalho e de Jòánna Paes Ferreira, nas
cido a 25 de fevereiro de 1910, no Districto Fe

deral, residente á estrada do Caboclo, sem 
numero, ferrador, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Campo Grande. (Qua
lificação requerida. "N. 5.124.) 

18. José Sardinha da Gosta (19), filho de Antônio Sardinha 
da Costa e de Eugenia Rosa de Souza, nascido a 
3 de setembro de 1896, em Cantagallo, Estado do 
Rio de Janeiro, residente á Estrada Rio São Pau-

. Io, operário, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Campo Grande. ' (Qualifi
cação requerida. N. 5.141.) 

19. Augusto Teixeira Bastos Filho (20), filho de Augusto 
Teixeira Bastos e de Benevenuía. Alves Castilho, 
nascido a 3 de maio de 1894, no Districto Fe^ 
deral, residente á Estrada Mendanha, lavrador, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Canino' Grande. (Qualificação reque
rida. Í-.448. 

' 20. Francisco jose Marta ?21), filho de Manoel Francisco 
- Mario e de Laurmda de Jesus, nascido a 20 da 
junho de 1908, no Distrieto Federal, residente á 
Estrada da Posse; lavrador, casado, com domici
lio eleitoral no-districto municipal de Campo 
Grande. (Qualificação requerida! N. -4.895.) 

21. Heitor Ambrosio G-iesteira (22), filho de Napoleão Am-
brosio Giesteira e de Mariana Rodrigues da Pai
xão, nascido a 2.1 de agosto de 1910, no Districto 
Federal, residente á Estrada Rio São Paulo n. 22, 
operário, solteiro, com domicílio eleitoral no dis
tricto municipal de Campo Grande. (Qualifica
ção requerida. B. E. n. 4.936.). 

22. Oscar Ribeiro Alves (23), filho íle Vicente Ribeiro Al
ves e de Deolinda Alves de Menezes, nascido a 30 
de maio de 1898, no Districto Federal, lavrador, 
solteiro, residente na.Ilha de Guaratiba, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Gua
ratiba. (Qualificação -requerida. B. E. n. 194.) 

23. MarcoJi.no Fragoso Nunes (24), fjlho cie Lauduceno Nu
nes e de Ludovina Fragoso Nunes, nascido a 29 
de junho, de' 1897* no Districto Federal, residente 

' e m Inhafiyba, empregado publico, viuvo, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Cam
po Grande. (Qualificação requerida. B. E. nu
mero 4.952.) • 

24. Maldonado Quinhões (2-5), filho de José Rodrigues Qui
nhões e de Bemardina Estrella Quinhões, nasci
do a 29 de março efe 1901, no Districto Federal, 
residente á rua Amaral Gosta n. 51, commercio, 
casado, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Campo Grande.' (Qualificação reque
rida; B. E. n. 2.588.) 

25. Algemiro .Pereira cie Oliveira (26), filho dc Porphirio 
Pereira de Oliveira e de Angelina Rego de Olivei
ra, nascido a 23 de outubro do 1906, no Districto 
Federal, residente á rua'Vigário Morato n. 42, 
bancário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Realengo. (Qualificação re
querida. B. E. n. 9.891.) 

26. Pedro Carlos de Oliveira (27), filho de João Raymun
do de Oliveira e de Francisca Maria da Conceição, 
nascido a 11 de novembro dc 1902, no Ceará, 
residente em Guandu do Senna, lavrador, soltei
ro, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de Campo Grande. (Qualificação requerida. 
B. E. n. 5.093.) 

27. João Ca-neio (28), filho dc Pedro Frederico e de Theo-
phila Maria da Conceição, nascido a 23 de outu
bro de 1S99, no Districto Federal/ residente á rua 
Isidoro n. 10,. operário, casado, eom domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de Raelengo. 
(Qualificação requerida. B. E. rt. 4.672.) 

,28. Lyndolpho Rossigneux (29), filho de Vietor Rossigneux 
e d e Donatilla Fernandína de Mendonça Luiz, 
nascido a 23 de novembro de 1912, no Districto 
Federal, residente ã rua Marechal Aguiar n. 43, 
funecionario publico, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Realengo. (Qua
lificação requerida. B. E. n. 7.358.) 

•29. Ceeifia Lopes de Macedo (30), filha de Antônio Lopes e 
de Antonia Maria da Fonseca, nascida a 9 de ju
nho de 1903, no Districto'Federal, residente á 
Estrada da Pedra n. 492, domestica, casada, com 
domicilio eleitoral no districto municipal-de 
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Campo Grande. (Qualificação . r^ciuerida. B. R 
, n. 5.295.) 

. 30. CarUnda Bastos Miranda (31), filha dc Carlos de Oli
veira e de Quiteria de'Azevedo-Bastos, nascida-a 
29 de março de 1892, "no Districto Federal, resi
dente á rua São Francisco Xavier n. 444, profes
sora, casada, com domicilio eleitoral no'districto 
municipal-de Realengo. (Qualificação , requert-
da. B. E. n. 9.563.) . . 

§1, Rodrigo José Teixeira ',(32)filho de Antônio José Tei
xeira e de-Henriqueta Maria de Paiva, nascido a 
16 de junho de 1912, no Districto Federal, resi
dente á Estação de Guahiba, lavrador, • solteiro, 
com domicilio eleitoral rio districto municipal de 
Campo Grande. (Qualificação requerida. B. E. 
n. 5.328.) 

,.82. Francisco de Oliveira (33), filho de Antônio Cândido 
de Oliveira e de Amalia da Conceição Oliveira, 
nascido a 6 dé março de 1902, no Districto Fe
deral, residente á rua Serembc n. 129,. casa II, 
commercio, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Realengo. (Qualificação 
requerida. B. E . n. 7.499.) 

33, Ar-v do Albuquerque Rangel (34), filho de Joaquim 
Benedicto Rangel e de Adelina Albuquerque Ran
gel, nascido a 11 de agosto de 1909, no Districto 
Federal, residente á rua Coronel Agostinho n -12, 
operário, solteiro. (Qualificação requerida." B. 
E. n. 4.874.) 

34. Demoírio Antônio cia Cunha (35), filho de Matbildcs 
Josephina da Conceição, nascido'.a 0''de. janeiro-
dé 1887, no Estado do Rio de Janeiro, residente 
á Estrada* do Mendanha, lavrador, • casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de 
Campo Grande. (Qualificação requerida. B. E. 

- n. 5.117.) 
3?. Aderbal Monteiro Torres (36), filho de Francisca Theo-

dora da Silva, nascido a 30 de agosto de 19'0,u& 
Districto Federal,, .residente-á rua Alice n . '15, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de Campo- Grande. (Qualifi
cação requerida. B. E. n. 4.927.) 

30. Isabel de Oliveira Dias (37), filha do José.Antônio Dias 
e de Antonia Ferreira Dias, -nascida a 4 de outu
bro de 1880, no Districto Federal,-residente á rua 
Princeza Isabel n. 43, professora, solteira, com 
domicilio eleitoral no districto municipal dc Rea
lengo. (Qualificação requerida. B . E . n. -1.384,) 

37. Álvaro Daval (38), filho dc Germano Daval Perez o- dc 
Miquilina. Ferreira da Silva-, nascido -à 27 de mar
ço de 1912, no Districto Federal, residente á rua-
Cardoso Júnior' n. 49, commercio, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Rea
lengo. (Qualificação requerida. B. E . n . 7.199.)-

38. Oswaldo Saisse i.39), filho de- Alexandre Saisse o de 
Rosa Saisse, nascido a 2S de novembro de 1912, 
no Districto Federal, residente á rua Santíssimo 
n. 9,' commercio, solteiro,- com domicilio eleito
ral no districto municipal de Campo Grande. 
(Qualificação requerida. E. E . n . 5.091.) 

39. Ant.mor Teixeira da Silva (40), filho de Manoel Tei
xeira da Silva o de Rosa Maria da Silva, nascido 
a 3 de maio de 1893, no Districto Federal, resi
dente á rua do Santíssimo n. 40, commercio, ca
sado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Campo Grande. (Qualificação requeri
da. B. E. n. 5.450.) 

40. Graciliana Cardoso dc SanfAnna. (41), filha de Eudo-
xio José de Souza e de DeoSinda Ignacia de Souza, 
nascida a 24 de marco .de 1896, no Districto Fe
deral, residente á rua Santo Antônio n. 557, do-

. mestiça, yiuva, com. domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Campo Grande. (Qualificação 
requerida. B. E. n. 4.935.) 

41. .Bernardino Moura Césares (42), íilho de Francisco Cé
sares e de Eugenia Maria da Conceição, nascido 
a 3 de junho de 1909, no Districto Federal, re
sidente á Estação Senador Câmara, operário, sol
teiro, com domicilio eleitoral no distrioto muni
cipal de Campo Grande. (Qualificação requerida 

. -B. E. n.. 5.572.) . ". . " . 
42. João José Nunes (43), filho de.José Joaquim Nunes e de 

Flaushia Maria 'Nunes, nascido a 23 do junho cc 

1903, no Districto Federai, residente á Estrada da 
Pedra, lavrador, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Santa Cruz. (Qualifi
cação requerida. B. E. n. '5 278.) 

43. Francisco Amancio da Rosa (44), filho de Maria Mar.-
celina, nascido a 19 de maio de 1912, no Distr-íeio 
Federal, residente á Estrada de Cantagallo, la
vrador,-solteiro, com domicilio eleitoral no. dis
tricto municipal-de Santa: Cruz. (Qualificação 
requerida. B. E.. n. 4.537.) 

44. EleMuo. Corrêa de. Araújo (45), filho de Felismina. 
Maria da Conceição, nascido a 1 de novembro de 
1882, no Districto Federal, residente na Ilha de 
Guaratiba, lavrador, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Guaratiba. (Qua
lificação requerida. B. E. n .4:995.) 

45. Luiz Francisco da Motta (46), filho dé Maria Regiualdí-
dos Santos, nascido a 2 de janeiro de 1893, no Dis
tricto Federal, residente na. Ilha de Guaratiba. 
lavrador, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Guaratiba. (Qualificara > 
requerida. B. E . n . 5.012.) 

46 Geroncio Caldeira de Alvarenga (47), filho do Fran
cisco Caldeira de Alvarenga e dè Mafalda.- Teixei
ra de Alvarenga, nascido a 9 de maio do 1890, 
no Distrioto Federal, residente á Estrada de San
ta Cruz n. 311, medico.1 casado, com domicilie! 
eleitoral no districto municipal dc Guaratiba. 
(Qualificação requerida. B. E. n. 5.000.) 

47. Inah Coelho (49), filha de Antônio Coelho e dc Anna Ta
vares Coelho, nascida- a 2 de novembro de 1910. 
no Districto Federal, residenteá rua General Brn-

ce n. 2.51, auxiliar do-laboratório, solteira, cora 
domicilio eleitoral no districto municipal de 
Realengo. (Qualificação requerida. B. E. nume
ro 7.601.) 

48, Ismar cia Rocha (50). filho de Alexandre Cyrillo Fer
nandes cia Rocha, nascido a 15 dc outubro do 
1901, nj- Districto Federai, residente a. rua das 
Conchas u. 31, funecionario publico, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal do 
Realengo. (Qualificação requerida. B. E. nume
ro 9.531.) 

49. Edegard Castello da Silva. (48), filho dc Durceliuo 
• Ignacio da Silva é dc Evangelina Castcllo da Sil

va, nascido a 15 de março de 1912, em Vietoria-, 
Estado do Espirito Santo, residente á Estrada da. 
Pedra n. 480, operário, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal -de. Campo Gran
de.' (Qualificação requerida, n. 5.454.) 

50, Maria da. Boa Morte Azevedo (51), filha' de: Clementina 
Maria da Conceição, nascida a 15 de agosto de 
1885, em Campos, Estado do. Rio de Janeiro, re
sidente á rua'Azeredo Coutinho n.- 191, domésti
ca, casada, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Realengo. (Qualificação requeri-

- da.) 
51. Ilerm.mia Novaes de SanfAnna (52), filha de José Pe

reira de Novaes e de Cândida de Novaes, nascida 
a 20 de agosto de 1905, no Districto Federal, re
sidente á rua Altina n. 20, domestica, casada, 
com domicilio eleitoral no districto-municipal tte 

Realengo. (Qualificação requerida, n. 3.15.) 
52, Gumcrcindo Jaulino (53), filho de Antônio Ferreira 

Jaulino o dc Maria Augusto Jaulino, nascido a-19 
de novembro de 1896; no Estado do Rio de Janei
ro, residente á rua Guarany u. 23. professor,' ca

sado, com domicilio-eleitoral no districto muni
cipal do Campo Grande. (Qualificação requeri
da, n. 5.456.) 

- 53. Esther da Silva Menezes. (54), filha, dc Manoel da Silva 
Menezes e de Aurora Rosa da Silva, nascida a 10 
de dezembro .do 1910, no Districto Federal, resi
dente á rua Dr. Lessa n. '162,. domestica, soltei
ra, com domicilio eleitoral no. districto munici-

- • pai de Realengo. (Qualificação requerida, nume
ro 1.749.) 

54. Alzira Souto do Nascimento (55), filha do Francisco 
Domingos Souto e de Joanna, Julia do Nascimen
to, nascida a 4 dc outubro de 1893, no Districto 

Federal, residente ã rua Lamas "Valentim-n. 126, 
domestica, casada, -com" domicilio eleitoral no 

'districto municipal dc Realengo. (Qualificação 
requerida,, n. 1:827.) ' 



Segunda- feira 24 HnT.FTÍM FJ.FJTOHAIJ Setembro de 1934 ~38£3 

55. Moaeyr Sreder Bastos -(50), filho de .Abitio Corroa Bas
tos e de Maria- .Sreder Bastos,- nascido a 19 da 
maio-de 1912,-no Districto-Federai, residente á 
rua-Coronel Agostinho n. -122, contador, solteiro, 

• com domicilio eleitoral no districto municipal de. 
Campo Grande. (Qualificação requerida, numero - 08. 

- 53:113.) 
50. Cbristovão Vieira Alves (5-7), filho de Manoel José 

' Alves e de Joaquina Carolina Vieira Alves, nas
cido a 12 de outubro de 1878, no Estado do Rio 
de Janeiro, íesidcnte á Estrada Rio São Paulo nu
mero 338 A, commerciante,-casado, com domicilio " 
eleitoral no districto municípabde Campo Grau- 69. 

•• - de. (Qualificação requerida, n. -1.521.) 
•S7; Albertina Corroa da Silva (58), filha de Esmeria Jesus 

-Corrêa, nascida a 19 de fevereiro de 1884» no Dis
tricto Federal, residente á r u a Princeza. impe
rial h. 141, domestica,-viuva; com domicilio elei-

. ioral no districto municipal de Realengo. (Qua
lificação ^requerida,-n. 2.026.) 

58. João da'Costa- Nunes (59), filho de João da Costa Nunes 70. 
e de Cândida Maria da-Costa, nascido a. 20 de iu-
nho de 1862, no - Districto Federal, residente á 
rua' Barcellos Domingos TU' 65, proprietário, sol
teiro, com* domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Campo Grande. (Qualificação reque
rida, n. 5.Ç23.) ' • 

'59. -Silvcrio Cardoso de Paiva (60), filho dè Albina Maria .'80. 
da Conceição, nascido• a 2 de julho'de 1-908, no. • 

Districto-Federai, residente á rua da Cambota nu-* _.; . 
mero 222, operário, solteiro,- cem domicilio elet-
-toral no districto municipal de Campo Grande. 

. (Quaiificacãor requerida, n. 5.331.) i 
00.-José Carneiro Barreto (Cl), filho do Dr. Ladislau Pe - \ 

reira Barreto e de Rachel Carneiro Barreto, nas- 71, 
cldo a 16 de agosto de 1893, em Aracaju, Estado 
de Sergipe, residente á. rua Visconde" de Itama-
raty n. 111, casa 4, commercio; solteiro, com-do
micilio eleitoral rio districto municipal- do Rea- -
lengo. (Qualificação requerida, n. 7.884.) 72. 

61. Domingos de Carvalho'(62)', filho de José Custodio de 
Carvalho e de Maria Thereza do Valle, naseido-a 
21 de setembro de 1898, no Districto- Federal, 
residente á rua 'Projeotada, Bella Vista n. 7,' 

• operário, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Campo Grande. (Qualifica- 73. 

*..-•'' ção requerida, n. 5.614.) . 
62.-Antônio Galar-do (63), filho-de Carneiro Galardo e de -

• • GtemeníinaCAngelo, nascido a 28 de maio de 
1898, no Districto Federa], residente ã rua Ame
rica n. 63, operário, casado, ••com domicilio elei
toral no districto municipal de-Realengo. (Qua- '74'. 

• lifieàção requerida, n. 6.032.) ' " 
63,Élezio de Carvalho-e- Silva (64),. filho-de João Pedro 

de: Carvalho e cie Elezia- Cândida de Carvalho e i 
Silva,.nascido â 13 de jaiiéfro- dé 1890, no .Estado i 
do Rio de Janeiro, residente a ' rua Andrade ' do ; 
Araújo i i . 20, funecionario publico, casado, com 

- domicilio eleitoral no districto municipal cie Cam- 75. 
•po Grande. (Transferencia,.)-

64.t,Jose" Ramos da Silva-Lorega (65), filho de Anastácio 
' da Silva Lorqga e. de Maria Ramos Lorega, nasci

do a 6 de abril*de" 18'91, em-Recife, Estado do 
: "Pernambuco," residente-á rüa Santo. Antônio nu

mero 14, commercio,'casado,-com domicilio elei
tora! no districto municipal de Realengo. (Qua- 7<y. 

. lificação requerida, n. 4,973.') • 
65, Waldemar Pasehoal (60), filho de José Felix Pasehoal 
" • Júnior e -de Carmen Pomar Pasehoal, nascido a 27, 

de dezembro de 1911, nò Districto Federal, resi
dente á rua Barcellos Domingos n. 10, commer
cio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Campo Grande. (Qualificação re- ' 77. 
querida, n. 4.910.) ' • ' • ' . . ' ' •'" 

66, Aristheu Max-Liher^de Almeida-(67); filho de Fran
cisco Maria de-Almeida e de Leoèadia Francisca 
Rosa da Conceição, nascido a 8 de setembro d3 
39.06, no Districto Federal, residente á rüa Justi-

• no-de • Araújo sem numero'' commercio, solteiro,-- . 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 78, 
Campo Grande. (Qualificação requerida numero •"'.-

-• 6. 2-81. 
67; Godõfretlo ;Dantas de Freitas (68), ' filho de Manoel . 
*"•"""• . José de Freitas e de Oliva Dantas de Freitas, nas

cido a 16 dé abril do 1909, no'Districto Federal, 
residente á rua da Prata, de Cabuçú, lavrador, 
solteiro, cóm domicilio eleitoral ri o'dis tricto mu
nicipal de Campo Grande. (Qualificação reque
rida n. 5,297.) - '•' - -• 

José Ferreira Bellico (69), "filho de -Antônio Euze-
' bio Bellico e de Leopoldinã Alves Bellico, nascido 

á 29 de' fevereiro"de 1887, em Ponta Nova, Esta
do de Minas Geraes, residente á rua Agrieola nu-

' mero 4-4, commerciaiitev,. casado, com ddmieilio 
eleitoral no districto municipal de Campo Gran
de. (Transferencia.) -• • 

Manoel Benedicto da Silveira Mattos (70); filho de Agos
tinho^ da Silveira Mattos e de Josephina Ferreira 
dè Mattos, nascido a 16 cie agosto do 1902, no 
Estado, do. Rio de Janeiro, residente á rua Auré
lio Figueredo n. 70, funecionario publico, viuvo, 

•.com domicilio eleitoral no distrioto municipal de 
'' Campo Grande: '-(Qualfieaçãò" requerida numero 
1 0.187.) - -

Ootacilio da Silva (71), filho de Marciano Anastácio 
da- Silva'e de Albertiua Corrêa'da Silva, nascido 
a 4 de maio de 1907, no Districto Federal, resi
dente á rua Princeza Imperial n. 141-B, typo-
grapho, solteira, com -domicilio eleitoral no d : s-
• tricto municipal de Realengo. (Qualificação' re-

. . querida n. 4723.) 
-Baleides Teixeira Bastos (72), filho . de-Pedro Teixeira 

Bastos e de Helena Maria da Conceição, nascido 
a 11 dc junho de 1898, no- Districto 'Federal, re
sidente no - logar . Mendanha.'lavrador, soltei
ro, com domicilio eleitoral no 'distrieto municipal 
de Campo Grande. (Qualificação requerida, nu
mero 5,702.) 

Luiz Antônio "Cavalo (73), filho de-Francisco Cavalo e 
de Fitomena Butricio, nascido a G de abril de 

.- „ 1897, no Districto Fedoral, operário/ casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal cie Rea
lengo.. (Qualificação requerida n , 934.) 

Idalec-io SanfAnna (74), filho de Raul SanfAnna Rosa 
e de Maya Arôa Rosa, nascido a 2 de novembro 

' de .1912, no Districto Federal, residente á rua 
Acre n." 1, funecionario .publieoi solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal, cie Cam
po Grande. (Qualificação requerida n. 6.075.) 

Juvenal Pereira Chaves (75), filho de Alipio Pereira 
Chaves e de Anna Laura de Mendonça, nascido a 
7 de setembro de 1896, no Estado do Rio de 
Janeiro, residente- á rua -Tambury-, commerciante, 
casado, GÒm, domicilio, eleitoral'ço districto muni
cipal de Campo Grande. (Transferencia.) 

•Gregorio Lopes, da Silva (76), filho de Pantâlção An
tônio da- Silva e de Amansia'Anna da Silva,, nas
cido a .6.de janeiro .de 1899, no Estado do Pará, 
residente á-Estrada do Moreira," rua "B" n. • .114, 
carpinteiro, casado,, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Campo Grande. (Transfe
rencia^) 

Manoel Marques (77), filho de Francisco Cardoso Mar
ques e de Jovita. Meneze.s Marques, nascido a 31 
de agosto de 1908, 110 Districto Federal,-residente 
á rua .do Encanamento, n. 29, ..commercio, casado, 
com: domicilio eleitoral .ho .distrieto municipal de 
Campo Grande.-.. (Qualificação -reciuerida numero 
,4.945.) -., - -

Cecilio Antoáio Marques (.79)-, filho do.'Luiz Antônio) 
'Marques e de Francisca Maria de Jesus, nascido 
a 15.de novembro de 1900, uo Estado.do Rio do 
Janeiro, residente, A rua Crene n. 519, operário, 
casaclo, com domicilio eleitoral np districto mu
nicipal do 'Campo Grande. (Qualificação*requeri
da. :n. 5.609;) 

Terciliò Baptista da Silva-(80), filho de Manoel Ba
ptista da Silva e de Cândida Francisca da Silva, 

.nascido a 6 de janeiro, de ' 19.06. na Estado de 
Pernambuco, residente., na Estaç-âó' Senador Vas
concellos, operário, .solteiro,-com domicilio-• elei
toral.-' no districto.'municipal dé. Campo Grande. 

. . (Qualificação requerida n. 5.337.) 
Salustiano de .Oliveira (81), filho*de Antônio de Oli — 

vera è de Brigida Maria da Conceição, nascido a 
5 de junho dê 1910, no Estado cio Rio de Janeiro, 
residente á rua Cardoso Filho q r 143,. operário, 
casado, com domicilio eleitoral no districto mu-
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"1'icipal de Campo Grande. (Qualificação reque
rida n. 5.330.) _ . 

EMdio .Peçanha* (82),- filho de oridelis Peçanha e de -
. -Carolina Pereira Peçanha, nascido á 24 de maio 

de 1909: em São Fidelis, Estado do Rio-dc Janeiro, 
residente á rua Paulo Frontin m 38,- commercip, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto -mu
nicipal de Realengo. (Qualificação requerida nu
mero 1.994.) 

8.1. Gilberto da Silva Reis *(S3). filho de Isabel da Silva 
Reis, nascido a 10 de novembro de 1900, em Barra 
Mansa, Estado do Rio de Janeiro, residente á av„.. 
7 de Setembro -n. 139, operário, solteiro, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de Rea-

' " lengo. (Qualificação requerida l i . 5.681.) 
82. Anlonio Moreira (84). filho de Josephina do Nascimento 

nascido a S de março de 1908, no Estado do Rio 
de Janeiro, residente á Estrada do Lamerão Pe
queno sem numero, lavrador, casado, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Cimpo 
Grande. (Qualificação requerida n. 6.280.) 

83. Nicolau Manoel de Oliveira (85),. filho de Rita Rosa 
. da Conceição, nascido n 5 de janeiro de 1883, no 

Districto Federal, residente á rua Saquarema nu
mero, n. 4. operário, casado, com domicilio elei«s 
toral no districto municipal de Campo Grande,. 
(Qualificação requerida n. 6.004.) 

84." Gencsio Barcellos de Albuquerque (80), filho-de Ange-
nor Ferreira de Albuquerque, nascido a 14 de de-. 

- zernbro de 1909. no^Districto Federal, residente'á 
rua Alice n. 13, operário, casado,, com domicilio 

•eleitoral -no districto municipal- de Campo Graíi* 
de. (Qualificação requerida n. 0.058.) 

85. "\bel Henrique Pereira (87), filho de. Narciso ..Henri
que Pereira e cie Maria Barroso -Carneiro; nasci' 
dò a 7 de maio de 1376, em Portugal', residente.á 
rua Camniho do Porto sem numero, lavrador, ca
sado, com domicilio eleitoral, no districto munici
pal de .Gíiiaratiba.., (Qualificação • requerida nu
mero -.426.) • . . 

-86. Edmundo. Thomaz da. Cruz (88), filho de--João. Thomaz 
da Cruz e de Franceüna Maria da Cruz,- nascido, a 

, 3 de. setembro de 1907, no Districto Federal, re
sidente a ' rua 'do Império, n. 183, operário", sol
teiro, com domicilio- eleitoral no districto muni
cipal de Santa Cruz. (Qualificaçãorequerida nu-

,-mero 4.419.) 
87. Jacintho Francisco--Dias (89), filho de Manoel Fran

cisco Dias e de Jácínthá MaTia da Conceição, nas
cido a 27 de março do 1912," no Estado do Rio de 
Janeiro, residente á rua do Chá T>. 37, commer-
ciante, solteiro, com domicilio eleitoral no distri
cto muincipal de Santa Cruz, (Qualificação re
querida n. 4.773,) '.." 

88.. Antônio.Ctarcez- Filho (90). filho de Antônio Garccz o 
dc Luiza Maria do Espirito Santo, nascido a 13 
de maip.dc 1898i.no, Districto -Federal, residente 
á rua do Santíssimo sem nuniero, lavrador, ca
sado, com domicilio .eleitoral no districto". muni
cipal-de Campo Grande. (Qualificação requeri-. 
da. U. 4.925.) 

• 89. Pedrcdo. Carmo-.Amado;. (91), . filho - de, Barnabó- do 
Carmo Amado e de. Honoria Amancia Lima, nas
cido-.a .10" de maio de. 1889,.no Estado de Sergipe, 
residente á..rua do Chá n. 49, operário, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal .'de 
Santa Cruz. ..(Qualificação requerida numero 
4.-784.) • ' . . . . . - ' - .. , 

90. Orlando de Miranda-. (92), filho do Antônio Procopio-do-
Miranda e de ̂ Remualda Isabel do Paiva, nascido a 
14 ,de setembro de ,1900. no Estado do Rio dG 
Janeiro, residente á avenida Isabel n. 243, com-
merciânte, casado, Com domicilio eleitoral ho "dis
trieto.municipal de Santa .•Cruz. (Qualificação 
requerida n. 4,.783:) -

91. Manoel Leira. Teixeira-'(93), filho de Arceu José .Tei
xeira e do Leonor. Leira Teixeira, mascido. a 20 
de janeiro de ; 1913',. no Districto Federal, residen
te á -rua Senador. Gamará;, commercio, solteiro, 
com domicilio ..eleitoral no districto-municipal "de 

. Santa Cruz. (Qualificação requerida n. "4.779.)" 
92. íbino José Gomes (94); -filho ;de-Clemente-JosóyGomes • 

. ' e-de Vicenc-ia -Mariayda Conceição:.:nascido -a^S 
de agosto de .1883, no Districto "Federal, residente 

a rya- do Império n. 51,, operário, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal'de.San
ta Cruz. ..(Qualificação requerida n . 4.774.) 

93.. Faustino Megliorini (95), filho, cie Mario Meglioriui ê-
cle. Rosa Chemello. nascido a 23 de fevereiro de 
1899, no Districto Federal, residente a rua Barão 
Valladáres n. 103, commercio, casado, com doná-s» 
cilio eleitoral no distrieto .municipal de Santa 
Cruz,. (Qualificação requerida-n. 4.768.) . 

94. João Evaristo. de Alcântara (96), filho de Joaquina 
Serio Mattos, nascido a 18 de outubro de 1884, 
no Districto Federal, residente á Fazenda. Pedre
goso, administrador fazenda, casado.- com domici
lio eleitoral no districto municipal de Campo 
Grande. (Qualificação requerida- n. 5.075.) 

05. Cassiano da Silva Dias. (97). .filho de Eúclydès • João 
Dias e de Leonor Feliciana da Silva, nascido a 
13 de fevereiro de 1910, no Districto Federal, 
residente â rua Primeira nl- 292, "operário, sol
teiro, com domicilio eleitoral'nc districto muni
cipal de Santa Cruz. (Qualificação requerida nu
mero 4.765.) 

96. Beruardirio Alves dos Santos (68), filho de Salvado?. 
Cardoso dos Santos e de Eugenia Maria de Santa, 
Anna, nascido a 10 de noyembro de 1903, no -Es
tado de São Paulo, residente á rua Álvaro'Rebel-
lo n. 311, operário, casado, com, domicilio olci-• 
toral no districto municipal de Santa.Cruz. (Qua
lificação requerida n. 4.7.63;) 

.97. 0e;\cdictó Luiz Barroso '(99), filho de .'Antônio Luiz 
Barroso e-de Joanna Marquês Barroso,--nascido a -
21 de junho de 1890, no Districto' Federal, resi
dente á rua do Chá n. .41, .carpinteiro, solteiro, 
com 'domicilio eleitoral no districto municipal.,, do-
Santa Cruz. (Qualificação requerida' n. 4..762.) 

08. Antônio Pedro da Silveira (100),, filho de Pedro'Ale-
-xandrino da Silveira e.de Silveria 'Maria da Sil
veira, nascido a 22 de. fevereiro de 1890, no Es
tado da Bahia, residente à rua Ita n. 199, operá
rio, solteiro, com domicilio. eleitoral no districto 
municipal dc Santa Cruz. (Qualificação reque-
.r i lan. 4.757.) . " ' '* 

;99-.' Florencio. de Andrade de Oliveira (101), filho de Manoel 
Maria de Andrade e de Luiza Francisca de Oli
veira, nascido a 14 de março'de 1900, no Districto 
Federal, residente ú Estrada -Rei.da-Prata'nume
ro 011, lavrador, casado, com domicilio, eleiloral 
no districto municipal • cie Campo Grande.-. (Qua
lificação requerida n. 5.694 ;.1 

100. Pedro Ribeiro de Faria (103), filho de. Paulina Maria 
Coelho, nascido a 14 de maio. de 1893,' no Distri
cto Federal, residente á Barra dé Guaratiba. pes
cador, casado, com domicilio eleitoral'no distri
cto municipal de Guaratiba. (Qualificação reque
rida n. 506.) •>• • • • ' . 

101. Chnstiano Pereira Câmara (104), filho de Carlos Pe
reira Câmara, c do Rosa cie Oliveira Câmara, nas
cido a 3 de-'janeiro do 1904, no Districto .Federal, 
residente á rua Feiippc Cardoso n, .309, operário, 
casado, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Santa Cruz.. (Qualificação requerida, 
r.. 1.216.) , ' ' " . . 

•'102. Antônio Teixeira. Ribeiro (105), filho .de .Domingos 
Joaquim Ribeiro e de. Maria Teixeira Ribeiro, nas
cido a 25, de -abril dé 1898, no Districto Federal, 
residente á. Barra-.dc Guaratiba, commercio, casa
do, com domicilio-eleitoral no districto municipal 
de Guaratiba. (Qualificação requerida' numero 
4.986.) • -

103.- Rual Ribeiro de -Carvalho..(906), filho de Antônio Vi
cente de Carvalho, e de Olivia Ribeiro Teixeira, 
nascido, a 10 de novembro do 1903,- no Districto 
Federal, residente á Barra dc Guaratiba. pesca
dor, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
-municipal-de Guaratiba. (Qualificação requerida' 
n. 5.021.) ' - " . . • -

104. José Ribeiro-(107);-filho de.Joaquim Ribeiro e de An
na. Furtado de Mello, nascido a 31 de maio de 
1896, no Districto Federal,- residente á rua daa 
Estradas n. 7, operário,. solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto. municipal, dc Realengo. 

..(Qualificação.requerida n. 4:964.-).» 
• 105.' Jayníe-" Joaquim de Mello (Í09), • filho de Joaquim.;de 

„. ?Jello Júnior c de Lydia. Cabral dc Mello,-nascir'io 
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a 6 de novembro de 1898, no Districto Federal, 
residente á rua do Cruzeiro n-;' 8 Í V empregado 
publico, casado, com domicilio eleitoral, no dis
tricto municipal -de Santa Cruz. (Qualificação 

-„ requerida .ri.. 4.772.) 
106. f)jalma dè Souza Menezes (110), filho de Juvenal Ro

drigues de Souza e de Ignez-da Silva Menezes,, 
nascido a 1 de fevereiro dè 1908, rio Districto 
Federal, residente em Barra de Guaratiba,.pesca
dor, casado, com domicilio eleitoral no districto 

.municipal de Guaratiba. (Qualificação, requerida 
n. 4.992.) '. . . . . . . . . . 

107. Analia Fernandes Chaves (111), filha de Cezar Au
gusto Fernandes e .de Maria Thereza' de Jesus, 
nascida a 4. de dezembro de .1903, no Districto 
Federal, residente á rua Senador Gamará n. 37, 
domestica, casada, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal" de Santa Cruz. (Qualificação 
requerida n. 4.701.) 

108.- Carlos (Alfredo da Costa (112), filho dc Dorotheu Al
fredo cia Gosta o de .Maria Rosalina da Costa, nas
cido a 18 de maio de 1901, no Districto Federal, 
residente á avenida Frontin n. 81, : Commercio, 
casado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal, de Realengo. (Qualificação requerida nu
mero 0.048.). 

109. João-. Cypriano de Àraujo (113), filho . de . Sebastião 
Ramos cie Araújo o do Aguida Maria da Luz, nas
cido a 12 de junho de 1887jiCurato.de Bomjar-
dim ,Estado de Pernambuco, residente á rua Pau-" 
Io de Frontin n. 45,. funecionario publico, casado, 
com domicilio, eleitoral no districto municipal de 
Realengo.. (Qualificação requerida n. 5.059,) 

UO. Amclio Manoel de Freitas. (114), filho de Sérgio Ma
noel de Freitas o de Arminda Pereira do Nasci
mento, nascido a 3 dc .maio de 1891, no Districto 
Federai, residente á Estrada do Mendanha, nego
ciante, casado, com-domicilio eleitoral no distri
cto" municipal de Campo. Grande". (Qualificação • 
requerida n. ,5.043.) 

íii. rtifonso da-Costa Lima (.115),-filho de.Avelino da Cos
ta Lima e de Deodata da Costa Lima, nascido a 
,21 de janeiro de 1898, no-Districto Federal, resi-.. 
•dente á rua'General Savageti n. 12, operário,- ca- • 
sa.dò, com domicilio eleitoral no -districto muni
cipal de Realengo. (Qualificação requerida, nu-

• . . mero 5.061.).. 
112. FJ.elvino de Paivià Dantas . (116)., filho de Francisco 

Paiva Dantas e de Eliza Maria de Souza, nascido, 
a 8 de agosto dc 1911, no Districto Federal, resi
dente" ,á, rua Prata do Cabuçú, operário, solteiro, 
corii domicilio .eleitoral no districto municipal de 
Campo Cirande. (Qualificação requerida numero 
6.291.) . . . " , •" 

113. José Rodrigues Campos (117), filho.dé Justiniano José 
l'dè. Campos e. de Maria Jesuina" Campos, nascido -a 
22 de. .'junho' dé 1900, em São José da Lage, Es
tado de Alagoas, residente á Estrada' do Rio- da -
Prata ri. '800. commercio, solteiro, com. ciomicilio -

.eleitoral no districto municipal de Campo Gran
de.' (Qualificação requerida n. 5.'697.) 

114. TMmas' Alvarez-.de Castro (118;, filho'de'Dimas-Al-
varéz de Castro e.de Maria Faria dc Castro,-nas- -
cido a 13,'de maio-de 1897, rio Districto-Federal-, 
•residente -á rua Guaxim. n. .56, corrimercio, ca-. . 

isado, .oam. domicilio .eleitoral-no.distnicto munici>,: 
pál de Realengo. (Qualificação• requerida-• nume-'. • 
ro '7:. 463.') '. • i ; . : ' . 

lizidro Fernandes (119), filho de Flores Barreiros, nas-
eido a 7 de. janeiro de 1907, no Districto. Federal, • 
residente á ' rüa Visconde de Nictheroy n. 338 
operário, solteiro, com domicilio' eleitoral no dis
tricto municipal' de.'- Carnpo;Grande. (Qualifica- . 
ção requerida nv 11.573.) C; \ \ '••;•> 

Jadislau Francisco- Marques .(120), ifilho- de, Adriano 
Francisco Marques e ele Luiza Rosa de Jesus, nas
cido a 30 de riovembro- de 1902", ;nó Districto. F e 
deral, residente-'-no i logar denominado' "Cantagal-

'lo", em 'Guaratiba,' lavrador, solteiro,'com.'domi- -
Cilío eleitoral no districto.'.-municipal de Campo 
Grande. (Qualificação requerida n. 106.) 

•117, Luizo Angellci (121), Íilho de. Agostinho" Arigelici, c dc 
Maria'Augèliev nascido a. 25 "de-agosto dc 1907., 
no Districto Federal, residente á rua Alice, nume-

115 

116 

" ro 2, Campo Grande, commercio, casado, com do
micilio eleitoral rio districto "municipal, de Campo 
Grande. (Qualificação requerida ;.h. 5.3.09.) 

118. Theotonio.de Souza Breves (122), filho de Manoel 
'..Hyppolitò Breves e de Luiza Moreira Breves, nas

cido' a 1'6'de"fevereiro 'dé 1907, no Estado do Rio 
de Janeiro, residente no Caminho do Fragoso, la
vrador, solteiro,» com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Guaratiba. (Qualificação, ro»-
querida n. 4.815.) 

1:19: Manoel Hèrmida Júnior (123), filho de Manoel Pereiro 
Hermida e de Mathilde Borges de Souza Ilermi-

- da, nascido a 8 de julho de ,1908, no Districto 
Federal, residente á rüa da Fabrica "A"" n. 2, 
Commercio,. casado, com domicilio eleitoral no-
districto municipal de Campo Grande. (Qualifi
cação requerida n. 5.632.) 

120. Paulino Telles da Fonseca (124), filho de Augusto Tel
les da Fonseca e de Maria Januaria dà'Conceição, 

• nascido a 26 dc-maio de 1905, no Districto Fe
deral, residente á estrada da Pedra, lavrador, ca

nsado, com domicilio eleitoral no districto-muni
cipal de'Guaratiba. (Qualificação requerida nu
mero 4.598.) " • 

12.1. Débora Cidade Soares (125), filha dc Carlos José Ci-, 
dade e de Sezinarida Bezerra' de Cavalcante, nas
cida a 29 dé maio do 1903, no Districto Federal, 
residente á rua Coronel Agostinho n. 50, funecio-

• naria publica; casada, com domicilio eleitoral no 
districto municipal dc Campo Grande. (Qualifi
cação requerida n.' 5.118.) ' . - ' • • • 

•122.- Waldemiro da Silva- Ramos (126), filho do Petroni-
,lho José Ramos e de'Cândida Maria de Jesus, 
nascido a 10 de outubro de 1903, no Districto 
Federal, residente á rua da Santa Cruz n. 944,'. 
operário; casado, com domicilio eleitoral no dis--: 
tricto municipal de Guaratiba. (Qualificação re
querida n. 4.453:,) 

123. Antônio Tarantò (127), filho de Vicente Taranto e de 
Annunciata Taranto, nascido .» a 20 de junho do 
1884, no Districto Federal, residente' á Estrada 
dó Mendanha sem numero, professor, çasadò,i com 
domicilio eleitoral no districto. municipal da 
Campo Grande.. (Qualificação requerida ' numero 
5.605.) 

124. Sylvio da Motta Machado .(1.29), filho, de Antônio-da 
Silveira Machado é dé-Ermelinda da Motta Ma
chado, nascido a 13 de abril de ,1910, no Districto 
Federal, residente- no .Pateo da Estação de, Santís
simo, .solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Campo Grande. (Qualificação • re-> ' 
querida n. 5.333.) -

125. Henrique José Vieira. (.130), filho.de Antônio Francisco-
Vieira e de Laurinda Ferreira da Silva, nascido a 
13 de fevereiro de 1907," Uo Estado dó Rio de Ja
neiro, residente á rua Camai-á n. 9, vigilante no-
cturno', casado, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Campo Grande.- (Qualificação 
requerida n. G.297.) • 

126. José Manoel de Freitas (.131)/. filho de Manoel José 
de Freitas Júnior e de Maria Antonia de-Souza, 
nascido a 28 de fevereiro • de 1899, no Districto 
Federal, residente-á.Estrada do Mendanha sem 
numero; lavrtfdor' "casado,, com domicilio - eleitoral 
no districto '"municipal' de- Campo Grande." (Quali-

, , . < ficação/^requeridam:-.50.'):^ ' > . ' " : : 
127. José de Oliveira.-(132),- filho -de Joaquim de Oliveira 

e de Maria, do1 Espirito Santo, nascido a-2 de ju-
mho de 1900, no Districto Federal, residente á-rua 
Barata n ; 99, serralheiro, casado, -com,dorhicilio 
eleitoral no districto . municipal cie Realengo. 
(Qualificação requerida n. 5.546.) 

128. Carlos Ramos de Aquino Lorega (133), filho-de José 
Ramos da Silva Lorega e de Adelina Thomazia 
cíe Aquino. Lorega, nascido a 22-de junho de 1913, 
no-Districto Federal, residente á rua Santo Antô
nio n. 14, commercio,: solteiro, com domicilio/ 
eleitoral, no districto. municipal de •.Realengo. 
(Qualificação requerida n. 5.680,) '•.-•-. 

"120. Durval Pinto de Souza . (134;, filho de-,-Manoel • Pinto 
de Souza e de Cândida Antonia dei Souza,'nascido 

-a 28--de. novembro de Í908>. em Entro Rios,'Esta
do do Rio de Janeiro,-residente á*rua- Sul. Ameri
ca n. 45, commercio, solteiro, com domicilio elei-
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130. 

132. 

i'33. 

.oral no districto municipal de Realengo. (Qua-
' -lificaçãb" requerida n.. 4.668.) . 

Carlos Figueiredo Fortes (1-35), 'filho"de Carlos de 
1 " Figueiredo Fortes e de Beíármina Marta de Je

sus, riaseidó a. 16 de abril de 18.91,; no Estado de 
. Minas Geraes,. residente'ít "Estrada das Capoeiras 

n. 222, Operário, solteiro, com domicilio .eleitoral 
no'districto municipal de* Campo Grande. (Qua-

• ' lificaçãò requerida n. 5.113.) 
-131. FraTi oi soo Ventura'Sardinha (136), filho de João Bento 

cia Silva e de Thereza Maria'.de'-"'Jesus, nascido a 
6 de.maio de 1879, nó Districto Federal,-resi
dente'à Estrada de Guaratiba,i: lavrador, casado, 
com domicilio'eleitoral, nó. districto municipal do 
Guaratiba. (Qualificação requerida n. 5.563.) 

Juvenal Ferreira" dos Santos Pacobahybá (137), filho 
de Joaquim Francisco dos Santos Pacobahybá e 
dc Jacinthá Rosa dos Santos Pacobahybá, nascido 
a 30 de julho de 1866. no Estado dó Rio de Ja
neiro, residente á Estrada 'Real de Santa Cruz, 
empregado publico,- casado, c-om domicilio eleito
ral no • districto municipal de, Campo Grande,, 
(Qualificação requerida, n. .5/709.') 

.Agenor Nühes d'a Silva (138), filho de Luiz Ignacio da 
Silva e de Carolina.Nutijes"Barbosa, 'nascido a 12 
de abril-de 1912, no Districto Federal, residente 
á ruai Augusto Vasconcellos n. . 13, " pratico ds 
pharmacia, "casado,' com domicilio elitorâl no dis

tricto. '"'municipal' de Campo Grande. (Qualifica
ção, requerida n'. 4.867.). ' J 

•Nelson Campos:'da Cunha (139), filha de- Manoel Cunha 
e dé Izabel Campos da Cunha, nascido a 21 de 
•maio de 1901, no Districto Federal, residente á 
rua Vieira Dantas n. 43, commercio, casada, com 
ciomicilio eleitoral uo districto municipal de 
Campo Grande. ' (Qualificação- requerida numero 
5,318.) 

Belizariô Soares (141), filho ;de" Belizario Emilio Soa
res e- de Natalina Torres de. Medeiros, nascido a 
28 de maio! de. 1910, ino Districto Federal, resi
dente, á' Pedra, de Guaratiba, pescador, solteiro, 
com domicilio eleitoral: no distrieto.'municipal de 
Guaratiba. '(Qualificação requerida n. 4.579.) 

Coiistança Carreira Nunes (142), filha de José Car-
. reira de.Carvalho e.Sabína Eugenia Gama, -nasci

da a 30 de novembro de 1891, no Districto Fe-
.deral, residente..á rua :Ferreira Nobrega numero 
87, domestica,, casada, com-- domicilio eleitoral no 
districto municipal - de ..iSanta Cruz.- (Qualifica
ção requerida ,n. 5.834;) . . . . 

Alfredo .Fernandes, de, Mattos (143), filho de Antônio 
Fernandes de Mattos e de Olga Passos Fernandes 
de Mattos, nascido a 25 de., junho de 1912,. no 

i Districto Federal, residente á rua ..Aurélio Figue
i redo n. 19, commercio, spltei-.ro,' com domicilio 
' eleitoral no districto municipal de .Campo Gran-» 

de.. '(.Qualificação' requerida n. 5,048.) 
Analiã.Guerra (.144), filha dè.,Jorge Guerra e de Ma

ria Lopes de Castilho, nascida a 11. de fevereiro 
de..19.13,. no Districto. Federal, -residente á rua 

_ Mariqueza Ferreira ii. 36, domestica, .solteira, com 
', domicilio eleitoral no distrieto municipal de Santa 

Cruz,:- (Qualificação, requerida 'n.'-5-i830.) 
Fractel-.da Silva. Guerra (1,4.5),i ii.iho de'João-fia Silva 

Guerra è.;,de Agri.dina. da "Silva ^Guerra, nascido a 
i de novembro- dé 1912, ho Districto "Federal, re-. 
sidente,.á .Avenida Isabel- .ir. .-87, operário, solteiro, 
com,domicilio -eleitoral, ho. districto,,municipal da 

..Santa - .Cru?.'. (Qualificação, requerida, n. 5.837. )l 
Pedro Fontes,.Filho i.(14G), filho ,de Jpsephina Antunes 

...Suzariai, nascido a.-12 de--.janeiro.:d.e .1896, no Dis
tricto Federal, residente, á Estrada Rio São Pau
to n. 2.753, operário, casado, .çôm domicilio elei
toral nq districto municipal.de Santa Cruz. (Qua-i 
lificaçâo requerida n. 5.847.) . ","-."" ' 

.. . - Sylvio" Pires , Pinienta (i47), filho de .'Francisco Fer
reira Fimenta, e de,. Noemia-, de Almeida Pires, 
.haijcidò,, a.3 de janeiro de'1906, noi.Bistricto Fe
deral,, residente a rüa- Butia. n . A,, operário, ca
sado, .cpm.-.domieilío, eleitoral ho districto . muni
cipal de, .Campo .Grande., '(Qualificação requerí-
d.i a.;.").332.;- .- .'.. ',;•,.- - .•-

Í | 2 , Elias.Furtado dé .Faria, (1481,, filho % João Furtado 
• .v...de Farra é de,Geraldina. Rodrigues de Faria, 

135. 

.136, 

-1 Í-'>7. 

.139. 

140. 

i 141'.. 

nascido a 24 de junho de 1909, no Districto Fe
deral, residente á avenida Paulo de Frontin nu
mero 59, éommeréiò, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de ,Realengo. {Qua» 
lificaçâo requerida n. 4.9-37.) , 

Í43. Antônio de Abreu (149),.filho'.de Jojé de Al/rêu de 
Antanià Rodrigues cie Abreu, nascido a 24 cie magr-
ço da 1893, QDI : Passa Três, Estada do Rio do 
Janeiro, residente á rua Emilia. Ribeiro numera 
108, cperario, casado,, com domicilio eleitoral no-
districto municipal de Realengo. (Qualificação 

"requerida IL. 6.734,} 
.144. Ângelo. Jeronymo (i50), filho de Pedro Jeronymo e, da 

. Luizá Jeronymo, nascido a 13; de maio dc 1889, 
em Santa Luzia de Carangola. Estado de Minas 
Geraes, residente á rua Capitão Rubem n. -58, 
.operário, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de. Realengo. (Qualificação re
querida n. 5.555.) -. 

145. -José dos Santos Nogueira (151).,- filho dé,Antônio .No
gueira Pontes e dè Anna dos Santos Nogueira, nas
cido a 9 de setembro de, 1912, no .Districto Fe
deral, residente á rua Barão de São Felix n. 153, 
çommeréip, casado, ' com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Realengí). (Qualificação 

. requerida, n. 4.978.) t .. 
1ÍO, Altino Machado. Silva. (152), .. filho de Heitor Ma-

Silyae.de Layinia Martins Silva, nascido a 3 de 
março de 1913, no Districto Federal;, residente á 
rua Professor Gabizo n , 214, estudante, solteiro, 
com domicilia eleitoral- no..districto municipal de 
Realengo. (Qualificação requerida, n. 7.360.) 

147. Luiz dos Santos Maio (453), filho de Manoel Joaquim 
- Pereira e de Fortunata Maria da Conceição, nas

cido a 27 de dezembro de 1871. no Districto Fe
deral, residente á íua Senador Gamará n. 58, pro
prietário, casado, com. domicilio eleitoral no dis
trieto municipal de Santa Cruz. (Qualificação re-

- querida, n. 4.-411.). - . ,. • 
148. Ctaudionor de Azevedo. .-(1.54), filho de -Pasehoal de 

Azevedo e de Maria Rosa de Azevedo, nascido a 28 
de agosto de. 1909, no Districto Federal, residente 
& rua Viuva. Dantas, n. 1, operário, casado, eom 
domicilio eleitoral.no districto municipal de Cam
po Grande, ; (Qualificação .requerida, n. '5.063.)-

149. Manoel Nascimento (155), .filho", de .Thereza Rodrigues 
; do Nascimento,,nascido.a 16,de-fevereiro de 19£)f>, 

/ no Districto Federal, residente á -rua cias Fabricas 
n.. 1,- funecionario, publico, casado, com. domicilio 
eleitora! no districto. municipal de Realengo.; 
(Qualificação requerida n„ 4.263.) :i 

150. José ..Florentino de-Albuquerque (156),- filho de Pos-
sidonio. Florentino. de Albuquerque: e de 1'hilo-
mena. Maria da. Conceição,, nascido a 20.de abril 
cie 1910, .no Districto. Federal,, residente á rua 

, Quiníelo.n. 38, motorista,'casado, com domicilio 
. . . . . • eleitoral no districto,. jrmriicipal ..de .Santa Cruz.; 

*- ' (Qualificação requerida,"n. 4.415.) . 
151. Ananias Cândido de Lima"i(157), filho de Cândido José 

de Lima e. de Josephina.-Maria da Conceição, nas
cido a 25 de dez.ero.hro de 1905, no. Estado de Ala
goas, residente, á.rua do Chá.n. ,10, cqmmerciante, 
casado, com- domicilio eleitoral:-no districto muni-

\ cipajde Santa Cruz.. (Qualificação, requerida, nu-
.. . merj. 4.759.) . ; «.r.;;v-i-ú - . . ^u ' ;•/<••> i s i . . • : 

vl52,!-Oscã.r-:;Jesé Marques 4158),- filho -de Emil.ia>-dc Oliveira, 
s nascido a 16 do marco de-189-9,. no.Districto Fe-

f deral, residente á ruado-Cruzeiro n• -02, operário, 
. solteiro,,com .domicilio eleitoral no-.districto mu-, 
' nicipal :-da Santa ..Cruz. .-(Qualificação requerida, 

-,. . . .11.4.782.) .„.'.,. ,:. . , . ' - . 
' 153,. José .Pedro ..Xavier, .Lopes..-,(159,- filho dc • Francisco 

-v .;" Xavier Lopes:-e de, Eulina- Lyd.ia Xavier Lopes, 
nascido a 1 de- maio.de. 190.2, no Estado do Rio de 
Janeiro, residente-á - estrada' Real-de. Santa Cruz 
•sem numero,-funecionario pubi-ico, casado, cora 
.domicilio- eleitoral no. districto .municipal de Santa 1 

iî . .-• -.Cruz-. -(Qualificação.-requerida, ri.. 5,966.) j 
$. láfe-Aíitoiiia-Gonçalves -Ribieiro: (160), filho - de Antônio | 
"Í ..iGaspar t.Ribeiro e de .õdette .Gonçalves Ribeiro,! 

nascido a 10 de março.- de-, 19.09,; no Distrieto Pe-'| 
íteual, -residente á.:ruado-,Ca.iá.-330. operario^sol-,' 
: teiro,'com idomícilio eleitoral no -districto muni-;' 
"cipal - de Realengo, (Qualificação -requerida, nh-j 
mero 9.520.), ,-• 
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155. Alfredo Pereira de Moraes Sobrinho (161), filho de 
Maria cie Moura Britto, nascido a 6 de janeiro de 

';; 1913, no Districto Federal, residente á rua Bello 
v' Horizonte n. 791, operário, solteiro, com do-

v micilio eleitoral no districto municipal'de Campo 
1 ^ Grande. (Qualificação'requerida, n. 5J410.) 
KG. Cicera Villela Ferreira (162) filha de Antônio Vil-

leia e dc Maria Nunes Villela, nascida a 6 de ja
neiro de 1898, no Districto Federal, residente á 
rua Caguassu, lote 80, domestica, casada, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Santa • 
Cruz. (Qualificação requerida, n. 11.007.) 

157. Manoel Mariano da Costa (163), filho de João Mariano 
da Costa e dó Emilia da Conceição Costa, nascido, 
a 3 de abril de 1899, no Districto Federal, resi
dente á rua Alfenas n. 123, operário, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Rea
lengo. (Qualificação ex-officio; n. 2.337.) 

,158. Esmoraldo Silva Passos (164), filho de Aprigio Silva 
Passos e de Maria Benta de Josns, nascido a 22 
de agosto de 1898, em Amargosa, Estado da Bahia, 
residente em Washington Vila n. 158, operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Realengo. (Qualificação ex-officio, 
n. 2.463.) 

159. Cicero Estevão da Cunha (166), filho de José Estevão 
da Cunha e de Baldina Maria da Cunha, nascido a 
2 de fevereiro de 1896,. em Recife, Estado de Per
nambuco, residente á rua General Cordovil n. 250, 
operário, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Realengo. (Qualificação ex- . 
officio, n. 2.359.) 

160. J(?sc Gonçalves-da Silva Vianna (167), filho de Al
fredo Gonçalves da Silva Vianna e de Rosa Mon
teiro Vianna, nascido a 7 de fevereiro de 1912, em 
Campos, Estado do Rio de Janeiro, residente á rua 
Barão de Itamby n. 21, operário, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Rea
lengo. (Qualificação ex-officio, n. 1.299.) 

161. Etelvina- Alves Fernandes (169), filha de Vicente 
Ribeiro Alves e de Deolinda. Alves de Menezes, 

' ~ nascida a 25 de janeiro de 1890," no Districto Fe
deral, residente no Rio das Piabas. sem numero, 1 

funecionaria publica, casada, com domicilio''ciei-' 
' toral no districto municipal de Guaratiba. (Qua-

•• lificaçãò ex-officio, n. 9.339.) 
íl'62. Deusdedit Fernandes da Rocha (170,), filho de Al-
'•->• fredo da Rocha Chaves e de Eluiza Fernandes da 
5i Rocha, nascida a 25 de janeiro de 1909, em Igussü, 

' •( • Estado do Rio de Janeiro, residente- á estrada do 
Monteiro, sem numero, contador, casado, com do
micilio eleitoral no districto- municipal de Gua
ratiba. (Qualificação requerida, n. 4.796.) 

163. Maria Nathalia Marcondes dos Santos (171), filha dc 
Antônio Marcondes dos Santos e de Maria Ricar-
dina Marcondes dos Santos, nascida a 28 de junho 
de 1898, no Estado do Rio de Janeiro, residente á 

• Estrada do Rio da Prata n. 53, domestica, casada, 
• ' com domicilio eleitoral no districto municipal dc 

Campo Grande. (Qualificação requerida, nu
mero 5.970.) 

1.64. Francisco Fernandes Martins (172), filho de Agos
tinho Fernandes Martins e de Laura Serra Mon
teiro, nascido a 1 de fevereiro dè 1898, no Dis
tricto Federal, residente á rua Dias da Rocha nu
mero 57, operário, solteiro, eom domicilio eleito
ral no districto municipal de Realengo. (Quali
ficação requerida, n. 6.173.) 

165. Adib Dib (173), filho de Tanfix Dib e cie Maria Dib, 
nascido a 4 de setembro dc 1915, no Districto Fe
deral, residente á rua Coronel Agostinho, n , 76, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Campo Grande. (Qualifi
cação requerida, n. 6.275.) 

166. Manoel Barcellos de Oliveira (174), filho de Flo-
rencio Alves de Oliveira c de Antonia Barcellos 
de Oliveira, nascido a 5 de junho de 1903, no Es
tado do Rio de Janeiro, rua 'General Olympio da 
Silveira, 787, operário, solteiro, .com domicilio;, 
eleitoral no districto municipal de Campo Gran
de. (Qualificação requerida, n. 6.080.) 

• 167-^.JÍanoel João'Alexandre (175), filho do João Alexandre 
• r de Arlinda Nunes de Alexandre, nascido a 24 de 

junho de 1899, no Districto Federal, residente no 

Rio da. Prata, sem numero,, lavrador, solteiro, com 
domicilio eleitoral rio districto municipal de Cam
po Grande.' (Qualificação requerida, n. 4.904.) 

1G8. João Garcez da Matta (176), filho de Manoel Garcez 
e de Leonor da Conceição, nascido a 8 de fevereiro 
de 1899, no Leonor da Conceição, nascido" a 8 dc 
fevereiro de 1899, no Districto Federal, residente 
â Estrada das Sete Rochas, sem numero, lavrador, 

, . casado, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal* de Campo Grande. (Qualificação reque
rida, n. 5.074.) 

169. Lourival Meirelles Gralha (177), filho do Porfirio 
Octaviano da Silva Gralha Júnior e de Octavia 
Meirelles Gralha, nascido a 23 de junho de 1909, 
no Districto Federal,- residente á rua Oliveira. 
Braga n. 369, operário, casado, com domicilio 

v eleitoral no districto municipal do Campo Grande. 
v (Qualificação requerida.) 

170. Ranulpho Serro de Mattos (178), filho de Manoel 
Francisco de Mattos e de Antonia Francisca da 
Conceição, nascida a 2/de fevereiro de 1912, no 
Districto Federal, residente á rua Luiz Barata 
n. 559, operário, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Campo Cirande. (Quali
ficação requerida, n. 4.908.) 

171.-Eduardo Ribeiro dos Santos (178), filho dc Cândido 
José Ribeiro e de Leopoldina Maria da Conceição, 

, nascido a 6 de novembro de 1894, no Districto Fe
deral, residente no Mendanha, lavrador, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Campo Grande. (Qualificação requerida, numero 
5.296.) 

172. Raimundo Antônio do Couto (180), filho de Cândido 
Antônio do Couto e de Joauna Ferreira Dias Cou
to, nascido a 26 de fevereiro de 1895, em São Fe-
lippe. Estado do Amazonas, residente á rua Jun
queira n. 283, militar, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Realengo. (Qua
lificação requerida n. 4.426.) 

.•J73. Enedino Vieira de Aguiar, (181), filho do Joaquim Vi
eira de Aguiar e de Maria Rosa da Silva, nascido a 
.5 de maio de 1914, nó Districto Federal, residente 
á estrada Rio-São Paulo, sem numero, operaio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Campo Grande. (Qualificação reque
rida, n. 45.) 

174. Fermino João da Cunha (182), filho de Francisco João 
da Cunha e de Maria Rosa de Andrade, nascido a 
11 de julho de 1899, no Districto Federal, resi
dente á rua Farani n. 2, empregado publico, ca
sado, com ciomicilio eleitoral no districto munici
pal de Realengo. (Qualificação requerida, numero 
5.233.) 

175. José Pelegrino (183), filho de Elias Antônio Pelogrino 
e de Anna Maria Vietor, nascido a 1 de outubro de' 
1900, no Districto Federal, residente á rua tiranos 
n. 1.471, operário, casado, com domicilio eleito
ral no districto municipal de -Realengo. (Qualifi
cação requerida, n. 9.527.) 

176. Oswaldo Marialya Guimarães (184). filho de José Pe
dro Guimarães e do Raymunda Marialva Guima
rães, nascido a 27 de setembro de 1890, em Óbidos, 
Estado do Pará, residente á rua Dois n, 42, ope
rário, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Realengo. (Qualificação ex-officio, 
n. 2.435.) • • 1 

177. João Ferreira Junqueira (185), filho de Manoel An
tônio Junqueira e de Anna Jacintha. Junqueira, 

' nascido a 16 de maio de 1889, no Estado de Ala
goas, residente á travessa Junqueira n. 12; em
pregado publico, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Santa Cruz. (Qualifica
ção requerida, n. 5.918.) 

178. Armando de Souza Breves (186), filho de Luiz dc 
Souza Breves Sobrinho e de Laurinda de Souza 
Breves, nascido a 23 de novembro de 1893, no Es
tado de Minas Geraes, residente á estrada .do Mon
teiro n. 542, commercio, viuvo, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Campo Grande. 
(Qualificação requerida, n. 6.068.) 

179. Eduardo Telles (187), filho de Joaquim Telles c dc 
Mathildes Telles, nascido a 2 de fevereiro de 1900, 
em São Salvador, Estado da Bahia, residente á rua 
General Cláudio n. 88, operário, solteiro, com 
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195. 

190. 

d .miicilio eleitoral no districto municipal cie Rea
lengo. (Qualificação ex officio, n. 2.323.) 

180. Qswakto Justino Dias (188), filho de Manoel Justino 
Dias e de Felismina Maria da Conceição, nascido 
a 5 de maio de 1912, no Estado do Rio de Janeiro, 193. 
residente.no morro do Caboclo, sem uumero, ope
rário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Campo Grande. (Qualificação re
querida, n. 5.895.) 

181. José Antônio Torres (189), filho de Antônio Pinheiro 
Torres e de Izabel Maria da Conceição^ nascido a ' 194. 
•11 de julho del898; em Limoeiro, Estado de Ala
goas, residente á rua Quorenta e Dois, n. 220, 
•operário, viuvo, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal* cie Realengo. (Qualificação ex-
of ficio, n. 2.512.) 

182. Eliodoro dos Santos (191), filho de Euclides Luiz dos 
Santos e de Maria dã Conceição, nascido a 22 de 
março de 1913, no Estado do Rio de Janeiro, re
sidente á rua Iracema n. 181-, operar;io, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Santa Cruz. (Qualificação requerida, n. 5.835.) 

•183. Octavio de Oliveira 192,), filho de Felieiaiio do Oli
veira e cie Ignez Francisca da Conceição, nascido a 
13 de agosto de 1906, no Estado-do Rio, de Janeiro, 
residente á estrada dos Palmares n. 195, operá
rio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Santa Cruz. (Qualificação reque
rida, n. 5.844.) 

184, Raymundo Marques de Araújo (193), filho'de Marce-
lino Marques de Araújo e de Bertholina Gomes, 197. 
nascido a 27 de agosto de 1908, no Districto Fe
deral, residente á rua Guararapc n. 33, operário; 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Realengo. (Qualificação requerida, nu
mero 6.780.) 

4S5. Manoel José da Costa (194), filho de Josino José da 
Costa e de Christina Anna da Costa, nascido a 12 108. 
de dezembro de 1909, no Districto Federal, resi
dente a rua C-n. 2, operário, casado, com domici
lio eleitoral uo districto municipal de Realengo., 
(Qualificação requerida, n. 5.654.) 

186. José da Silva Guedes (195), filho de Avelino da Silva ' • 
Guedes e dc Maria Marcelina Gonçalves, nascido 
a 30 de janeiro de 1902, no Estado do Rio de -Ja- 199. 
neiro, residente ao Caminho do Velloso, s.in, la
vrador, casado, com domicilio - eleitoral no 
districto municipal de Campo Grande. (Qualifi
cação requerida, n. 4.900.) 

1S7. Emidio Rosa da Silva (196). filho de Mizael Barbosa' 
da Silva e de Maria da Conceição, nascido a 15 de 
agosto de 1891, em Mathias Barbosa. Estado de " 200. 
Minas Geraes, residente á rua. Maria Ferreira 
a. 33, Oswaldo Cruz, operário, casado, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Realengo, 
(Qualificação ex-officio. n. 2.365.) 

188. Francisco Beraabé (197), filho de Bernabé Alexanrjre 
da Cruz e' de Josepha Maria Jesus, nascido a 28 cie 
setembro de 1878, em Paracatuba, Estado de São 201, 
Paulo, .residente á rua General Cláudio n. 89', 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis-
triefo municipal de Realengo. ('Qualificação cx-
officio, n. 2,328.) 

189. Pedro Bento (198), filho de Guilherme Bento e cie 
Maria da Conceição, nascido a .29 de junho de 188S, 202. 
em Mendes, Estado do Rio de Janeiro, residente á 

1 ruo .T.nrina. n. 17 operário, viuvo, com fpjmici-. 
lio eleitoral na distrioto municipal do Realengo. 
(Qualificação ex-o{fieio, n. 1.826.1 

190. Bento da Silva DaStro (199), filho de Firmino da 
Silva Daltro e de Ignez Maria da Conceição, nas- 203. 
cido a 21 de abril de 1901,. era Vassouras, Estado 
do Rio de Janeiro, residente á rua dos Coqueiros 
n. 96, operário, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal tíe Realengo. (Qualificação 
ex-officio, n. 2.324 0 

191. Joaquim Perdigão (200), filho de Joaquim Luiz Perdi
gão e de Maria do Carmo, nascido a 11 de agosto 204, 
de 1887, em Juiz de Fora, Estado de Minas Geraes, 
residente á rua Domingos Lopes n. 69, operário, 
viuvo, com domicilio eleitoral.no districto muni
cipal de Realengo. (Qualificação ex-officio,. nu- ~ 
mero 2.449.) 

192. Odette Guerra (140), filha de Jorge Guerra e de Ma- 205. 
ria Lopes.de Castilho, nascida a 13 de março de 

4912, no Districto Federal, residente á rua Mar
ques Ferreira n. 37, domestica, solteira, com 

'' domicilio eleitoral na districto • municipal de.. 
,Santa Cruz. (Qualificação requerida, n. .5.842.')'» 

João Mariano da Costa (201), filho de João Mariano 
da Costa e de Emilia da Conceição Costa, nascido 
a 21 de abril de 1897, no Districto Federal, resi
stente no Beco da- Fontinha n. 92. operário, casa
do, eom domicilio eleitoral no distrieto municipal 
de Realengo. (Qualificação "ex-officio", n. 2.385.), 

Germano José Gonçalves (202), filho de José Manel-
üino Gonçalves e de Maria Justina do Nascimento, 
nascido a 23 de setembro de 1897, em São Felíx, 
Estado da Bahia, residente á rua Dr. Esmeril nu
mero 67, pintor viuvo, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Reaiengo. (Qualificação 
"ex-officio", n. 2.376.) 

Accilon Lima (203), filho de Manoel Antônio Lima e de 
Rosa Andrade Lima, nascido a 14 dc maio de 1901, 
em Maceió, Estado de Alagoas, residente á rua 
Nilopolis n. 9, operário, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Realengo.-
(Qualificação "ex-officio", 2.322.) 

Estevão Dias de Castro (295), filho de Antônio Dias 
de Castra e de Mana Caetano de Jesus, nascido a 
18 de março de 1897, no Distrieto Federal, resi
dente á rua Miragá sem numero, lavrador, sol-, 
tetro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Guaratiba. (Qualificação requerida, 
n. 32.) 

Norberlo José-de Araújo (206), filho de Evarislo José 
de Araújo e de Eduarda Om cilas da Paixão, nas
cido a 13 c!e janeiro de 1913, no Districto Federal; 
residente á rua Rio ria Prata rio Cabnçú, sem nu
mero, lavrador, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal cie Campo Grande. (Qua
lificação requerida, n. 5.690.) 

João José da Silva Oliveira (207), filho de Felispino 
José da Silva e de Maria Rosa de Oliveira, nas
cido a 25 de abril de- 1874,-.10 Districto Federal, 
residente á Estrada Santa Cruz n. 398, guarda-
rhave, casado, com domicilio eleitoral no distri
cto ' municipal de Campo Grande. (Qualificação 
requerida, n. 5.G92.)-

Quintino Guimarães (208), filho de José PeJro Guima
rães e efe Raymutida Guimarães, nascida a 3 de 
maio de 1905, em Fortaleza, .Estado do Ceará^ 
residente á Estrada Vicente Carvalho n. 785} 
aperario, casado, com domicilio eleitoral no dis
trieto. municipal de Realengo. (Qualificação "ex-
officio", n. 2.437 0 

João-Domingos Ângelo (209), filho de Raphael Ângelo 
a de Antonia Maria de Jesus, nascido a 9 de 
agosto de 1897, em São Sebastião, da Estrclla, 
Estado de Minas Geraes, residente á rua Bangú 
a. 72, pedreiro, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Realengo. (Qualifica
ção requerida, n. 5.498.)' 

João Carlos da Luz (211), filho de Alfredo Carlos da 
Luz e de Carolina Corrêa da Luz, nascido a 26 
de dezembro de 1888, no Districto Federal, resi
dente á rua Albertino n. 21, lavrador, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal cie 

•Campo Grande. (Qualificação requerida, n. 66.), 
Benedicto Rodrigues rt» Araújo (212), filho de An

tonia Dias de Aguiar, nascido a 17 de outubro de 
1904, no Districto Federal, residente á rua Carn-

. *JO Grande n. 2, commercio, solteiro, com domicilio 
•eleitoral no districto municipal de Campo Grande. 
(Qualificação requerida, n. 76.) 

Cecilia Leite de Alvarez (214), filha de Antônio Pe
reira Leite e cie Jacintha Leite Marques, nascida 
a 6 de novembro de 1888, no Districto Federal, 
'esidente á rua do Imperador n. 231, domestica, 
;asãda, com domicilio eleitoral no districto mu

nicipal de Realengo. (Qualificação requerida, nu
mero 3.010.) 

Vicente Theodoro de Araújo Filho (215), filho de 
. Emitia Theodoro de Araújo, nascido a 31.de ja

neiro de 1894, no Districto Federal, residente á 
rua Leocadia n. 91, operário, solteiro, com .do
micilio eleitoral no districto municipal de.. Rea
lengo. (Qualificação requerida, n. 2.664.) "V-, 

Nicola Grosso (216), filho de Miguel Ângelo Grosso e 
de Rachel Grosso, nascido a 4 de fevereiro de 
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1909,' no Districto Federal, residente á rua João 
Pessoa n. 385, operário, solteiro, com-domicilio 
eleitoral no districto municipal de Realengo. 

(Qualificação "ex-officio", n. 2.429.) 
Álvaro Rocha (217), filho de" Leopoldiha Quirino de 

Mello .nascido a 24-de novembro de 1905, no Dis- 2.Í9. 
tricto Federal, residente á Pedra de Guaratiba 
sem numero, pescador, casado, com domicilio elei
toral no districto.municipal de Guaratiba. (Qua
lificação requerida, n. 4.465.) 

João Luiz dos Santos (218), filho de Cyrillo Luiz dos 
Santos e de Cândida Maria de Nazareth, nascido 220. 
a 1 de abril de 1909-, no Distrieto Federal resi- . 
dente á rua-9 horas n. 36, pedreiro, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Rea
lengo. (Qualifieaçção requerida, n. 5.188,) 

Ângelo-Penna (219),.filho de.Geraldo Penna e de Ter-
tuliana Rufina,-nascido'a 2 de-maio de 1910, em 
Tres Ilhas, Estado de Minas Geraes, residente á 221. 
rua Sebastião de Lacerda n. 42, operário, casado, 
eom domicilio eleitoral-no distrieto municipal de 
•Realengo, (Qualificação "ex-officio", n. 2.319.) 

Clara Maria da Silva (220), filha de Castorina Maria 
da Conceição, nascida a 22 de maio de 1890, "no 
Districto Federal, residente em 3 Orelhas sem 
numero, domestica, casada, com domicilio elei- . 222, 
toral no distrieto municipal de Guaratiba. (Qua
lificação requerida, n. 4,449.,) 

Manoel Simões Pinto (221), filho de José Simões e de 
Maria Adelaide Pinto, nascido a 13 de novembro 
de 1913, no Districto Federal, residente â rua 
Manoel Torres sem numero, empregada publico,' 2.23. 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Campo Grande. (Qualificação reque
rida, n. 88.) 

José Peixoto cie Souza (222), filho de Alexandre Pei
xoto e de Antonia Paes de Souza,, nascido a 27 de 
setembro de 1885, no Estado de Pernambuco, re
sidente a Pedra de Guaratiba, militar, casado, com 224. 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
Guaratiba. (Qualificação requerida, n. 4.435.) 

Walter da Costa Machado (223), fili.o de Antônio da 
Costa Machado e de Elvira- cia Costa Machado," 
nascido a 13 de outubro de 1906, era Campos, Es
tado do Rio de Janeiro, residente á Avenida Paulo 225. 
de Frontin sem numero, commercio, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Rea
lengo. (Qualificação requerida, n. 4.714.) 

Demerval José dos. Santos (224), filho de Belmiro . 
José cios Santos e de Paulina- dos Santos, nascido 
a 29 de março de 1900, no Districto Federal,- resi
dente na Pedra de Guaratiba, pescador, casado, 226. 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Guaratiba. (Qualificação requerida, n. 4.696-.) 

Gabriel Baptista Rosa (225), filho de Francisco Ba
ptista Rosa e de Anna Rosa Jesus, nascido a 13 
de junho cie 1911, no Estado de Minas Geraes, 
residente á Estrada do Campinho sem numero, 
lavrador, solteiro, com domicilio eleitoral no- dis- 227. 

... tricto municipal de Campo Grande. (Transfe-
. reneia.) ' -

•Júlio Engracio (226), filho de-José Rodrigues Teixeira 
e de Maria Ben.icia Teixeira; nascido a 16 cie abril 
de abril de 1890, em Itabira do Matto Dentro, 
Estado de Minas Geraes, residente á rua Maria 
de Lourdes n, 6, operário, solteiro, com domicilio 228, 

" eleitoral no districto municipal de Realengo. 
(Qualificação "ex-officio", n. 2,333.) 

Afgcmiru Panteleão Alves (227), filho de João Pan
teão Alves e de Regina de Arruda Câmara, nas- , 
cido a 5 de setembro de 1904, em Caruaru' Es
tado de Pernambuco, residente á Avenida Paulo 
Frontin n. 45, motorista, casado, com domicilio 229 
eleitoral no districto municipal de Realengo. 
(Qualificação requerida, n. 5.825.) 

. Augusto Vieira da Silva '(228), filho de Manoel Vi- . , 
eira da Silva e de Regina da Silva, nascido a l i • 
cb fevereiro de 1903, em Macaiba, Estado do Rio 
Grande do Norte, residente á rua Amalia n. 176, £30 
operário, casado; com domicilio eleitoral no dis-
querida, n. 5.8,25.) 
tricto municipal de Realengo-. (Qualificação re-

tí . querida, n. 5.825.) 
rLuiz Vieira Duarte (230), filho de Manoel Vieira Du

arte ,e de Faustina Maria cia Conceição, nascido a -

26 de janeiro de 1910, no- Districto Federal, resi
dente á Estrada Limeirão n. .16, lavrador, sol
teiro, com domicilio eleitora! no districto muni
cipal de Campo Grande. (Qualificação requerida, • 
n. 6.379.), 

AríTiur- Lourenço Saraiva (231), filho de Joaquim 
Lourenço Saraiva e de Maria das Mercês Saraiva* 

. nascido a 21 de dezembro de 1911, no Districto 
federal, residente á rua Cardoso n. 75, operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
de Realengo. (Qualificação requerida, n. 9.528.) 

Theophilo ínnocencio, dos Santos (232}, filho de João 
Innoeencio dos Santos e de Amélia Maria da Con
ceição, nascido a 5 de março de 1910, em Riberão 
das Lages, Estado do Rio de Janeiro, residente á 
rua Américo Bacèllar n. 6, operário, solteiro, com 
domicilio eleitoral no- districto municipal de Rea
lengo,. (Qualificação "ex-officio", .n. 2.444.) 

Martiiano Adriano de Andrade (233), filho de Justino 
Adriano de Andrade- e de Luiza Maria de Andrade, 
nascido a .23 de julho de 1905, em Rio Preto, Es
tado de Minas Geraes, residente á rua Borbore-
rna n. 15, operário,, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Realengo. (Qua
lificação "ex-officio". n. 2.338.) 

Alfredo Stael (234), filho- de Antônio• Stael e de Be-
• nedicta Stael, nascido a 5 de fevereiro de 1888, 

em Bananal, Estado,de São Paulo, residente á rua 
Emílio Ribeiro.n. 96, operário, viuvo, eom domi
cilio eleitoral no- districto municipal de Realengo. 
(Qualificação "ex-officio", n. 344.) 

Enzebio Moysés do Sacramento (235), filho de Ma
noel Sacramento & de Edovírgem Rosa das Dores, 
nascido a i2 de março de 1900, em São Salvador, 
Estado da Bahia, residente á rua Seis n. 240, 
operário-, casado, eom domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Realengo. (Qualificação "ex-
officio", n. 2.366.) 

Vivaldo Monteiro Torres (236), filho de Francisca 
Tbeodora da. Silva, nascido a 6 de fevereiro de 
1904^ no Districto Federal, residente em Ganta-
gallo, sem numero, commercio, casado, com domi
cilio eleitoral no districto municipal, de Campo 
Grande. .(Qualificação requerida, n. 5.099.) 

Floríano Lopes de Souza (237), filho de Antônio Lo
pes de Souza e de Clarice Lopes de- Souza, nas
cido a 28 de outubro de-1905, no Districto Fede
ral, residente á rua Gonzaga Bastos- n. 111, eom-

- jsnereio-, casado, eom- domicilio eleitoral no- dis
tricto municipal dé Realengo, (Qualificação re- -
Querida, n. 10.894.) 

Francisco Mendes da Siíva (239), filho de.Victorino 
Mendes da Silva e de Maria Cordeiro da Silva, 
nascido a 5. de- setembro de. 1903, no Estado do 
Rio de Janeiro, residente á rua Guandu' da Serra 
sem numero, operário, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Campo Gran
de. (Qualificação requerida, n. 5.125.) 

Conceição dos Santos Capyrunga (240), filha' de José 
Octaviano. dos Santos Capyrunga e de Isabel da 
Rocha Lima Capyrunga,., nascida a -14 de abril de 
1902, no Districto Federal, residente á rua Coro
nel. Agostinho ri. 20, domestica, solteira, com. do
micilio eleitoral no districto municipal de Cam-

' po Grande. (Qualificação requerida, n. 6.055.) 
Domingos Ferreira Guimarães (243), filho de Augus

to Ferreira Guimarães e de Preciliana Ferreira 
Guimarães, nascido a 30 de março dé 1908, em 
JSFictheroy, Estado do Rio de Janeiro, residente á 
•rua Oito" n. 21, mecânico, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Realengo.. 
(Qualificação requerida, n. 58.) 

Hermmio Matheus Ferreira (244), filho de Maria 
ígnacia, nascido a 14 da maio de 1901, no Dis
tricto Federat, residente á Estrada da Barra sem 
"numero, lavrador, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Guaratiba. (Qualifi
cação requerida, n. 5.564.) 

. ünofre Pereira dos Santos (245), filho de Justiniano 
Paulo dos Santos e de Leocadia Pereira Telles, 
nascido a 9 de abril de 1901, no Districto Fede
ral, residente á. rua Ramos Ai-areãon. 3, pesca
dor, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal dê Guaratiba. (Qualificação reque
rida, n. 5.389.) 
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?3Í. Ângelo Rigueira (2-46), filho de Joaquim"Rigueira e do 
Bebiar.a Rigueira Mexuera, nascido a 10 de maio 
de 1906, no Districto Federai, residente- a rua 
Moraes Cardoso n. 55, operário,' casado, com do
micilio eleitoral no • districto' municipal de Rea
lengo. (Qualificação .'-éx-oíficio", n, 2.354.) 

232. Francisco Braz'. da Silva (247), filho de Manoel Braz 
da Silva e de Guilhermitia Maria da Conceição, 
nascido a 21 de julho de 1893, em Rio Largo, 
Estado de Alagoas, residente a rua Barão de Ca-
panema n. 31, operário, casado, com domicilio 

eleitoral no districto municipal de Realengo. 
(Qualificação requerida, n. 4.664.) 

233. Ondina de Souza Andrade (248), filha de Luiz Felipe 
Pereira de Andrade e de Eivira de Souza Andrade, 
nascida a 8 de janeiro de 1908, no Districto Fe
deral, residente á rua Áurea n. 2, domestica, sol
teira, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Campo Grande. (Qualificação requerida, 
li. 6.065.) 

235. Bcíniira Augusta de Amorim (249), filha de Antônio 
Augusto de Carvalho e de Maria Antonia de Car
valho, nascida a 17 de abril de 1899, em Santo 
Ângelo, Estado do Rio Grande do Sul, residente á 
rua Coronel Agostinho n. 82, domestica, casada, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Campo Grande. (Qualificação requerida, nume
ro 4.207.) 

235. Joaquim Ferreira Netto (250), fiího de Manoel Plá
cido de SanfAnna e do Anna Amancia cie Souza, 
nascido a 23 de novembro de 1883, no Estado de 
Minas Geraes, residente á. Pedra de Guaratiba, 
commercio, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal' cie Guaratiba. (Qualificação 
requerida, n. 5.379.) 

Abil.io Pereira de Campos (78), filho de Rosa Maria 
da Conceição, nascido a 19 de agosto de 1906, no 
Districto Federal, residente á rua Rio da Prata 
sem numero, lavrador, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Campo Grande. 
(Qualificação requerida, n. 4.880.) 

Aluno Vicente (190), filho de Vicente Ferreira Mar
ques e de Maria Pedro de.Jesus, nascido a 2 de 
outubro de 1912, em Minas Geraes, residente á 
nia Kosmos sem numero, operário, solteiro, com 
ciomicilio eleitoral no districto municipal do. 
Santa Cruz. (Qualificação requerida, n. 5.831.). 

Euridyce Pantaleão do Mello (213), filha de Antô
nio Pantaleão de Mello e de Maria Nunes de Oli
veira, nascida a 12 de agosto de 1904, no Dis
tricto Federal, residente á rua Marechal Hermes 
c. 2, domestica, casada, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Campo Grande. (Qua
lificação requerida, n. 80.) 

239. Esmeraldino Vianna (229), filho de Américo Alvei. 
Vianna e de Malvina Alves Vianna, nascido a 7 
de fevereiro de 1913, no Districto Federal, resi
dente á rua Salgado Zcnha n. 33, operário, sol
teiro, com domicilio eleitoral .no districto muni
cipal de Realengo. (Qualificação requerida, nu-

' mero 7.882.) 
240. Bcrnardino Ribeiro do Nascimento (251), filho de Ber-

nardino Ribeiro do Nascimento e de Francisca 
Pereira Mendes, nascido a 28 de novembro de 
1892, no Districto Federal, residente á Pedra de 
Guaratiba, pescador, viuvo, com domicilio elei
toral no districto municipal de Guaratiba. (Qua
lificação requerida, n. 4.462.) . ' , 

241. Jovino de Freitas Braga (252), filho de Cândido Frei
tas Braga e de Christina de Freitas Braga, nas
cido a 5 de fevereiro de 1899,, no Estado do Rio 
de Janeiro, residente.á Estrada Mergaço sem nu
mero, lavrador, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Guaratiba. (Qualifi-. 
cação requerida, n. 5.275.) 

242. João Baptista da Silva Filho (253), filho de João Ba
ptista da Silva e de Benvinda Cândida da Silva, 
nascido a 20 de maio de 1912, no Districto Fede
ral, resicVmte á Estrada do Guandu', sem numero, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Campo Grande. (Qualificação 
requerida, n. 5.883'.) 

243. Ponciano Gonçalo da Silva (254), filho dé Luiz Gon~ 
calo da Silva e de Maria Justina da Conceição, 
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nascido a 10 de janeiro de 1899, no Districto Fe
deral, residente a rua Mendanha, lavrador, casa
do, com domicilio eleitoral no districto munici-., 
pai de Campo Grande. (Qualificarão requerida,'" 
n. 4.958.) . 

241. Apolouio Antônio de Jesus (255), filho de Vicftilinn 
Antônio de Jesus e de Maria Rosa de Oliveira 

- ' nascido a 6 de setembro de 1915, no Districto 
Federal, residente á rua Marechal Hermes u. 16, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Campo Grande. (Quali
ficação requerida, n. 6.282.) 

245. Antônio Xavier (256), filho de José Pedro Xavier e do 
Luiza Maria de Jesus, nascido a 5 de outubro do 
1892, em Serra do Mar, Estado do Rio de Janeiro, 
residente á rua Siriri n. 184. operário, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Realengo. (Qualificação "ex-officio", n. 2.316,): 

246. Manoel Antônio dos Santos (257), filho .de Antônio 
Machado Santos e de Maria Catharina dos Santos, 

- nascido a 18 de janeiro de 1900, em Itiachuelo, 
Estado de Sergipe, residente á rua General Cláu
dio n. 111, operário, solteiro, com domicilio elei
toral no. districto municipal de Realengo. (Qua
lificação "ex-officio", n. 1.530.) 

247. Milton Paraíso (259), filho de Siciano Paraíso e de Ma
ria Ribeiro Paraíso, nascido a 4 de março de 1909, 
no Districto Federal, residente á rua do Rocha 
n. 68, professor, solteiro, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Realengo. (Quali
ficação requerida, n. 10.270.) 

248..João Alves de Jesus (260), filho de Maria Antonia da 
Conceição, nascido a 16 de fevereiro de 1897, no 
Districto Federal, residente á Barra dc Guara
tiba, pescador, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Guaratiba. (Qualifica
ção requerida, n. 5.431.) 

249. Maria.Martins Alcantarino (261), filha de José da Silva 
Guimarães e de Valentina Guimarães, nascida a. 
24 de janeiro de 1905, em Parahyba do Sul, Es
tado do Rio de Janeiro, residente á rua Santa 
Cecilia n. 58, domestica, .casada, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Realengo. 
(Qualificação requerida, n. 6.070.) 

250. Rachel Ramires Saldanha (202), filha de Edmundo 
Ramires Saldanha e de Josepha Ramires Saldanha, 
nascida a 20 cie fevereiro dc 1898, em Quebran-
gulo, Estado, de Alagoas, residente á Avenida 
Paulo de Frontin n. 70, domestica, viuva, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Rea-»' 
lengo, (Qualificação requerida, n. 6.305.1 

251. José Dias da Silva (263), filho de Miguel Dias da Silva 
e de Leonor Dias da Silva, nascido a 6 de nnio de 

• 1878, em Ingá, Estado da Parahyba do Norte, re
sidente á rua dos Coqueiros. 6, servente, casado, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
Realengo. (Qualifiroção ex-officio, n. 2.331.' 

252. José Gomes do Avellar (264), filho de Antônio Nunes 
Moura e- de Joanna Maurício Gomes dc Avellar, 
nascido a 23 de janeiro de 1901, em Turvo. Es
tado de Minas Geraes, residente á rua General 
Cláudio n. 259, operário, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Realengo. 
(Qualificação ex-officio, n. 2.3-10.) 

253. Antônio Felismino Ferreira (205), filho de Felismino 
Stanislau Ferreira e de Maria Luiza da Contíeição, 
nascido a 10 de outubro de 1879, no Districto Fe
deral, residente na barra dc Guaratiba,-lavrador, 
casado, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Guaratiba. (Qualificação requerida, 
n. 1.871.) 

254. Carlos Antunes Peixoto (266), filho de Maria Antunes 
Peixoto, nascido a 16 de novembro de 1909, no 
Districto Federal, residente á rua Conselheiro 

. Mayrink, n. 420, funecionario municipal, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal do 
Realengo. (Qualificação requerida, n. 11.716.)' 

255. Antônio Pereira Jorge (267)., filho de Antônio Pereira 
Jorge e de Maria Francisca Marques, nascido a 15 
de julho de 1898, no Districto Federal, residente 

' • á rua Maia Lacerda n. 54, commercio, casado, com 
- domieilio eleitoral no districto municipal de Rea

lengo. (Qualificação requerida, n. 7.397.)'—í. 
256. Januário Antônio de Jesus (268), filho de Maria Rô ai 

dc Oliveira, nascido a 18 de novembro de 1908, 
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no Distrieto Federal, residente na Ilha de Gua-' 
ratiha, lavrador, solteiro, com domicilio eleitoral 
no distrioto municipal.de Realengo. (Qualificação 
requerida, n. 5.741.) 

£5.7.' Maciel Pedro do Nascimento Sobrinho .(269), filho de 
""" . Antônio Pedro do Nascimento e de Paulina Rosa 
f. de Jesus, nascido a 19 de junho de 1890, em Ta-
Si. ruassú, Estado de Minas Geraes, residente á tra-
^ vessa Eugenia, n. 16, operário, solteiro, com do

micilio eleitoral no districto municipal de Rea
lengo. (Qualificação requerida, n. 7.978.). 

258. Otiette Teixeira ' Ooelho (270), filha "dè Antônio Tei
xeira Coelho e de Anna Tavares Coelho, nascida a 
3 de março de 1903, no .Districto .Federal, - resi 
dente á rua General Brúee, 261, costureira, sol
teira, com domicilio eleitoral no districto muni-

, pipal de Realengo. (Qualificação requerida, nu
mero 7.765. 

259. Djlermando Moraes (271), filho tíe Fernando Moraes 
e de valência de.Moraes, nascido a. 17 de março 
de 1903, no' Distrieto. Federal, residente á rua 
Jabuy n. 210, carpinteiro, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto . municipal, de Realengo. 
(Qualificação ex-of ficio, n. 2.325.) . 

260..-Euclides Vietor de. Alcântara (272), filho de Vietor 
Francisco Marnello de Alcântara e de Ismenia 
Maria de Jesus, nascido a 12 de maio de 1895, no 
Districto Federal, residente na Pedra de Guara
tiba, lavrador, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Campo Grande. (Qualifi
cação requerida, n. 5.707.) . 

Manoel Xisto (273), filho de Salustiano .Costa p, de Jo-
scpha Maria, da Conceição, nascido a C de maio 
de 1907, cm Paracamby, Estado do; Rio de Janeiro, 
residente á rua Vinte n. 61, operário, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Rea-

. . lengo. (Qualificação, ex-officio, n. 2.339.) 
Álvaro Ribeiro de Souza (274), filho do João de Souza 

Figueira e de Julia Ribeiro de Souza, nascido a 
28 de abril de 1893, no Districto Federal, resi
dente na Barra de Guaratiba, pescador, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Guaratiba. (Qualificação requerida, n. 6.087.) 

I.copoldina-Campello e Si.lva (275),. filha de Frede
rico Carlos da Silva e de Aurora Figueiredo Cam-

. . , pello e*Silva, nascida a 27 de outubro de. 1907, no 
Districto Federal, residente á r u a Àpãarante n. 4, 
domestica, solteira, com domicilio eleitoral' no 
districto . municipal, de Realengo. (Qualificação 
requerida., n. 2.911.) • 

Maria Amélia Campello e Silva ..(276). filha 'de Fie--
. •*. ilerieo. Carlos da Silva .-e. de. ..Aurora. Figueiredo 
• Campello e Sitva, nascida a 8-de abril de 1909, no 

Distrieto Federal, residente á rua Amarante n. 4, 
. domestica, .solteira, . com domicilio eleitoral no 
• .districto municipal de. Realengo'. (Qualificação 
requerida, n. 2.912.) 

265. Pedro Canteiro ,(277), fjlho.de Manoel Scraphtm Car
neiro e de Arminda .Carneiro, nascido a 3 de se
tembro de 1912, no Districto Federal, residente 6. 
rua. Viuva Dantas n. 292, oommorcio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no distrioto municipal de 
Campo Grande. (Qualificação requerida, numero 
6.06G.) . - . 

200. Oscar Jeronymo Pereira (278), fiiho.de Jeronymo Fran
cisco Pereira e de Eduarda Olympia do Espirito' 
Santo, nascido a 23 de agosto 4e.,i$88, em Cam
pes, Estado do Rio .de Janeiro, residente á rua Co
ronel Barreto n. 117, estucador, .casado, com. do
micilio eleitoral, no distrieto municipal de Rea-
lengo. -(vualificação. ex-officio, ív. 2.434.) 

267. Waldemiro Bernárdes (279), filho de Lino Bernárdes e 
de Aona Domingo, nascido a 25 de julho de 1912, 
no Districto Federal, residente á rua.Divisiolaria 
n. 114, servente, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de 'Realengo. .(Qualifica
ção ex-officio. n.- 2.447..) 

268. Álvaro da Silva (280), filho de Avelino cia.Silva e de 
Máxima Maria da Conceição, nascido a 22 de fe
vereiro de 1896, em Entre Rios, Estado do Rio 
Janeiro, residente á rua Vizeu de Alvarenga nu
mero 143, operário, solteiro; com domeiilio clei-

- tora! no districto municipal de-Realengo. (Qua
lificação ex-officio", n. -2-.-318). . 
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Zaehar.ias Lopes Ferreira ,(281), filho de Izidoro Jan-. 
sen Ferreira' e de Honorina Lopes Gastello Bran
co, nascido a 7 de outubro de 1906, em Príncipe 
Estado do Ceará, residente á rua Seis n.. 4, ope- -
rario, solteiro, com domicilio eleitoral rio distri
cto municipal de-Realengo. (Qualificação "ex-of-. 

- ficio" n. 2.133) . •"»*'" ' 
Sylvestre' Joaquim Ribeiro (282), filho dè Joaquim' 

Ribeiro da Silva e de Sebastiana Francisca da 
Silva, nascido a 2 de janeiro de 1892, nò Districto 
Federal, residente á Barra de Guaratiba, lavra
dor, casado, eom domicilio eleitoral rio districto 
municipal de Guaratiba. (Qualificação requerida 
n. 5.023) . . 

Luiz Dario dos Reis' (283), filho de Dario Estevão dos 
Reis e de Fernandina Estevão dos Reis, nascido a 
19 de agosto de 1901, no Rio de Janeiro, residen
te á rua Augusto de Vasconcellos. n. 293, ope
rário, casado, coin domicilio eleitoral no distri
cto inunicipal de.Campo Grande. (Qualificação 
requerida n. 4.901). 

Antonia do Nascimento Silva (284)', filha de-Manoel 
José da Silva e de Terciliana Victoria do Nasci
mento, nascida a 17 de junho de 1893, no Dis
tricto Federal, residente á rua Santo Antônio nu
mero 82, domestica, viuva, com' domicilio eleito
ral nò districto municipal de Campo Grande. 
(Qualificação requerida)-. 

Zefcrino Joaquim Ribeiro (285), filho de Joaquim 
Francisco Ribeiro, e de Sebastiana Francisca da 
Conceição, nascido a 10 de janeiro de 1894, no 
Districto Federal, residente em Crumarim, ope
rário, casado, com domicilio eleitoral no distri
oto municipal de Guaratiba. (Qualificação reque
rida n. 5.027). 

übaldino . Custodio Vargas (286), filho do Francisco 
Custodio Vargas, e dè Maria Ephigenia de Var
gas, nascido a 20 de fevereiro de 1903, no Dis
tricto Federal, residente á Barra dc Guaratiba, 
pescador, casado, còm domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Guaratiba. (Qualificação 
requerida n. 5.446). 

Francisco de Souza Teixeira (287),-filho-de Virginio 
José Teixeira e de Eulalia Francisca de Souza, 
nascido a 12 de junho de 1869, nò Districto F e 
deral, residente á Pedra de Guaratiba* lavrador, 
viuvo, com domicilio eleitoral no districto mu-" 
nicipal cie Guaratiba. (Qualificação requerida nu
mero 110). , 

276. Pamjiilio da Silva Reis: (-288), filho de Gregorio Bento 
da Silva e de Maria do Desterro de Jesus, nas
cido a 29 de abril.-de 1892, no" Districto Federal, 
residente á Barra de /Guaratiba, lavrador, ca
sado, com domeiilio eleitoral no districto mu
nicipal etc Guaratiba. (Qualificação requerida 
n. 6.215) . - . • -

277. Antônio Marques da Silva (289), filho de Luiza Rosa 
da. Conceição, nascido a 8 de janeiro de 1895, no 

- Districto Federal, residente á Pedra dé Guarati
ba, lavrador, casado,-com - domicilio eleitoral no 
districto municipal de de> Guaratiba. (Qualifica
ção requerida n. 4.980). • :-

27S. Antônio Rosa de Queiroz (290), filho dê-Maria Rosa 
da Conceição, nascido a 6 de junho de 1892, no 
Districto Federal,; residente1 na Estação do Rio 
Bonito, lavrador, casado, com/domicilio eleitoral 

* no districto municipal tíe Guaratiba; (Qualifi
cação requerida n. 2.118).' 

Dercy Muniz Ribeiro (291), filho de Paulo-José-Ribei
ro e de Aurelia Muniz Ribeiro, .nascido a 13.de 
agosto de 1910, no Districto Federal"-residente á 
Avenida Cesario cie Mello n. 4.2-25, commercio, 
solteiro; com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Campo Grande. (Qualificação reque
rida n. 5.116)'. 

João Damasceuo Gomes (292), .filho de Liberato Euze-
- bio de Souza de Maria Feiiciaria de Jesus, nas

cido a 17 de março tíe 1902, em "São Salvador, 
Estado da Bahia, residente á rüa do Imperador 
n . 2, operário,- solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Realengo,- (Qualificação 
requerida, n. 6:000) 
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281. João Manoel Pires (293), filho de Antônio Manoel'Pi-
'• '• • res o'de Maria Rosa-Dias', nascido a 13 de julho 

•de'1913, nò Districto Federal, residente a''rua'Ge-' 
"neral Ciaudin n. -209, .'Servente, solteiro,- com. do

micilio^ eleitoral no'districto.-municipal" de Rea
lengo. (Qualificaçâo,"èx-officio". n . 2.388) i 

282. Antenor Adriano dos Santos (294), filho de Dia- • 
mantino Adriano dos Santos e de Raphaela Ma
ria da Conceição, nascido a 14 dé agosto .de 1898, 
em Rio Grande, Estado dó Rio. Grande do Sul; re
sidente á rua-Xavier Figurado.n: 208,.operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal dé Realengo. (Qualificação •''ex-officio",, 
n. 2.323). ; 

283. Antônio Vicente de Amorim. (-295), filho de José Ma
noel de Amorim e de Virgínia Moraes de Amorim, 
nascido a 1 de maio de 1904, no Districto.Fe
deral; residente á ruaJosé Lopes ri. 45, operá
rio,-casado, com domicilio eleitoral no'districto 
municipal de Realengo.- (Qualificação "ex-offi-

- rio", n. 112). 
284. Mario de Souza (296), filho de Manoel dc Souza e de 

' Maria "Piedade de Souza, nascido a 6 de agosto de 
• 1907, em São João Marcos; Estado do Rio de Ja

neiro, -; residente á rua Estação de Deodoro nu-
' mero-77,.operário, solteiro, com domicilio eleito

ral no districto- municipal de Realengo. (Qualifi-
- cação' "ex-officio", ri:' 1.635). 

285. Antenor Gomes. (297),' filho ;de Francisco Domingos 
Gomes e de''Maria de" Azevedo Gomes, nascido a-
27 de'..dezembro de 1886, no Districto Federal, 
residente &. rua . Santo Antônio n. 21, operário, 
casado,' corh; 'domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Realengo. (Qualificação, "ex-
officio", n. •2.317.) 

286. Augusto*Gomes (298),' filho de Manoel Joaquim Gomes 
e de Guilhermina Maria da Conceição, nascido a 
18 :de' abril de 1894, cm Rio Bonito de Valença, 
Estado do Rio de Janeiro,' resid.ente_ á rua Ma
ricá n. 89. operário, .casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Realengo. (Qua
lificação' "ex-officio", n. 2.352.) ' 

287\ Pedro - Cardoso 'tia Costa (299),, filho de Ilcnriqueta 
Angelino de Jesus, nascido a 12 de janeiro do 
1885, no Districto Federal, .residente á estrada" 
Inhaboahyba, negociante, casado, com domicilio 
eleitoral ho districto mcmicipal .de Campo Gran-

; de. (Qualificação-requerida,, n, 5.326.) 
288. João Çatharino-dé Freitas- (3.00), filho de João Catha-

rino de Freitas e de Sabina da Conceição, nas
cido a 9 de janeiro de 1895, em Bananal, Estado 
de São Paulo, residente á rua Murity n. 86, pe
dreiro, 'casado,- com domicilio. eleitoral no distri
cto. municipal • dé Realengo. (Qualificação "ex-
officio", n. 2,383.) . " . • 

289. Ànthero Silva (301), filho de João da-Silva c de An-
: . .-tonia da Silva,'nascido' a 3 de janeiro'de 190Ò, 

' em Guaranhuns, Estado-de Pernambuco, residen
te á rua Frei Sampaio'n.. 104, operário, solteiro, 
com domicilio'eleitoral no districto municipal de 

. .. . Realengo., (Qualificação "ex-officio", n. 2.351.) 
290. Joaquim Baptista Leal (302), filho-, de João Baptista 
- ' * '• *' Iíóal e -de Augusta Leal, nascido a 21 de agosto 

. -"de'í'913, em.'Valençá, Estado: do Rio- de Janeiro, 
'•,residente'á'rua- Ehcilha. ii. W, Niíopoiis,• operá
rio, solteiro; com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Realengo. (Qualificação "ex-offi
cio", n. 2.386.) • i 

291. Antônio Dantas da Costa (303), filho de 'Manoel Ar-
chanjo da Costa, e de Maria-,de';São Pedro di 
Costa, nascido á 7 dé setembro de 1910, no Dis
tricto Federai; residente ; á rüa Seis n. 307, ope-

'rario, 'solteiro; com domicilio eleitoral no.distri
cto municipal de Realengo.' (Qualificação "ex-
officio", n. 36.). • -. ' 

292. Noemia da Silva e Souza (304), filha dc -Ponciàno Car-
' los e Souza c de Amélia Gomes de Souza, nas

cida a 10 de junho" de 1875, em Campos,>Éstado 
do'Rio dè Janeiro, residente á avenida 7 de Se-

- tembro n. 139,: professora," casada, com domici
lio eleitoral no districto municipal de Realen-

. go. (Qualificação requerida, ri-.'- 5.816.) 
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Messias Pedro Serapião (306), filho dc'Antônio Pe-
' dro Sérapião'e"dê Lúcia Barreto, nascido a 25 

de setembro dc> 1900, no Districto Federal, resi
dente: á estrada do Santíssimo, operário, solteiro, 
com domicilio eleitoral uo .districto municipal, do 
Canipo Grande. (Qualificação requerida, nume
ro 5.890.) 

João José Vieira Filho (307), filho de João José Vieira 
e. de Adalgiza da'Gloria Vieira, nascido a 26-de 
agosto'-'de 1912, -no Districto Federal, residente 
á estrada do Monteiro :.s|n, empregado publico, 
soReird, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Guaratiba. (Qualificação requerida, 

. n. 5.745.) • 
Mario .Cardoso (308), filho de. Euclides Cardoso e do 

Maria Cãrmelia" Cardoso, nascido a 8 de setembro 
de 1909, no Districto Federal,-residente á estrada 
do Monteiro s|n, lavrador, solteiro, com-domicilio 
eleitoral no districto municipal de Guaratiba. 
(Qualificação requerida, n. 5;750, 

Çasomiro'de Oliveira (309), filho de Ignacio Alexan
dre de Oliveira e de Maria Magdalena da Gloria, 

"nascido a 24 de março de 1895, em Vassouras, 
Estado.do Rio de Janeiro, residente á rua Daltro 
Miranda n. 75,' operário, casado, -com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Realengo. 
(Qualificação "ex-õfficio", n.-5667) 

Antônio' de Oliveira. Macedo . (310), .filho dc Antônio 
de. Oliveira Macedo ede ' Rosatina Maria da Con
ceição, nascido ã 24 de janeiro de 1885, em São 
João;.Marcos, Estado do .Rio de Janeiro, residen-

. té á rua Imperador n. 136, funecionario muni
cipal, casado;, com domici.lio.eleitoral.no districto 

".municipal de Realengo." (Qualificação ' "ex-of fi-
' cio", n. 20.536.) .:" 

Clarimundo José Ramos (311), filho de José Soares 
-: de Araújo e de'Paulina Corrêa dos Santos, nas

cido a 20 do'- março de 1910, no Districto Fe
deral,- residente íí estrada do. Monteiro sjn, em-

> pregado municipal,'casado, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Guaratiba. (Qua-

, lificaçãò • requerida, : n . 5.500.) -
José Monteiro-Lobo (312), fühc- de • Antônio da Silva 

-Lobo e de Benedicta da Silva Lobo, nascido a 2 
de novembro' de 1883, ho' Districto Federal, re
sidente ã estrada do Mendanha, commercio, ca
sado, com domicilio eleitoral rio ~ districto mu-

- nicipal de Campo Grande. (Qualificação reque
rida, -ri. 5.134.) 

José de Oliveira Dias (313), filho de Paulina da Con-
" ceiçâo Dias,, nascido 'a" 1 de setembro de 1904, 

/ncEstado do .Rio de Janeiro, residente á estrada 
do • Juary s|n, - operário, solteiro, com ' domicilio 

. eleitoral no.districto municipal '.de .Campo Gran-
.de. (Qualificação requerida, n. '4.'947.) 

Paulo de Souza Campos (314), filho, de, Raymundo Ma
noel de Campos e de Luzia Pereira de Souza,-nas-

, c i d o a . 2 1 de. agosto de. 19.07, no. Districto'Fe
deral, . residente, a estrada de-. Santa,; Cruz, operá
rio, solteiro, com domicilio -eleitoral no districto 

. - municipal de Guaratiba. -(Qualificação requeri
da, n. 4.4330 . 

Thereza Sabina Carreira- (315), filha de José Car
reira de Carvalho e de Sabina Eugenia dã Gama, 
nascida a 16 de janeiro de 1903; no Distrieto Fe
deral, residente á. avenida ízabel n, 298, profes
sora municipal, solteira, com -domicilio eleitoral 
no districto municipal de Santa Cruz. (Qualifi
cação requerida, nv 4.785.) - • 

Isabel Araújo (316), filha dc Antônio José dc Araújo 
e.de Sabina_Fernandes.de Araújo, nascida a 18 
de junho dé 1898, no Districto Federal, residente 
á rua Felippe Cardoso n. 166,- professora, solteira, 
com domicilio eleitoral no districto municipal do 
Santa Cruz." (Qxialifieação requerida, n. 5.838.) .-

Teroncio Teixeira, da Paixão (317), filho de Manoel 
Teixeira da Paixão e, de Joanna Dias Peres, nas
cido a 15 de junho de 1887, Tie Districto Federal, 
residente á estrada do Real ri. 416,-empregado 
publicOf casado,-com domicilio • eleitoral no dis
tricto municipal de Campo Grande; (Qualifica
ção requerida, n. 6.190.) ' 
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. 305.. Isabel de Souza1 Ferreira (318), filha de Francisco-
•̂•: • Eduardo de Souza e de Idalina-.Telles de Moraes,-

nascida a 14de outubro cie 1889; no Districto Fe-
- deral, residente á estrada Santa Cruz n. 88, do-

mestiça, casada, com domicilio eleitoral no dis-
" : tricto municipal de Realengo. (Qualificação re

querida, n. 3.240.) 
. 306. Annibal Barrole (319), filho de Daniel Francisco Bar-

rote e de- Higina Alves Barrote, nascido a 4 de 
janeiro de 1909, no Districto Federal, residente á 
rua Olinda n. 7, operário, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal do Realengo. 
(Qualificação requerida, n. 6.368.) 

- 307. Osório Ignacio de Oliveira (320), filh.o de José Ignacio 
de Oliveira, e de Alzira Maria dé Jesus, nascido a 
23 dc janeiro de 1901, no Estado do Rio de Ja
neiro, residente á rua Seles n. 139, operário, ca
sado," com domicilio 'eleitoral no'districto muni
cipal de Campo Grande. (Qualificação requerida, 
n. 5.320.) 

308. Pericles Ribeiro-Muniz • (321), filho de José de Souza 
Muniz< e de Francisca-dò Paula Ribeiro Muniz, 

" nascido a 31 de julho de 1907, no Districto Fe
deral, -residente' á rua Cândido Benieio n. 492, 
commercio,. solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto-^municipal de Realengo. (Qualificação, 
requerida, n. 7.462.) 

309. José Rabello Cidade (322),- filho de Pedro da Silva Ci
dade e de-Elisa Rabello Cidade, nascido a 30.de 
setembro de 1909, em Porto Alegre, Estado"do Rio 
Grande do Sul,, residente á avenida Primeiro de 
Maio ii". 6, funecionario publico, solteiro, com do-

.:' . miciliò eleitoral no distrieto municipal de Rea-
- lengo. , (Qualificação' requerida, n. 6.355.) • 

310. José Joaquim Braga ,(323), filho de Francisco Joaquim 
" ' Braga' e de Maria Ferreira Braga, nascido a 12 de 

agosto de 1912, no Districto Federal, residente a 
rua Apody ri. 35, conimercio, solteiro, com domi
cilio eleitoral nó districto municipal de Realengo. 

- (Qualificação reqUerida,'u. 5.817.) 
••31 li- Manoel Augusto de Almeida'(324), filho de Manoel Au-

; gusío de Almeida é :de Benedicta Augusta de Al
meida, nascido a 22 de abril de 1890, no Estado 
dó Rio de Jarieiro, residente á avenida' Carmen nu
mero 469, empregado municipal, casado, com do- • 
-micilio.-: eleitoral no- districto municipal de Gua-
, ratiba-, .(Qualificação requerida, n. 6.451.) 

-.312. Os\vah"iina dos Santos (325),.filha de Elvira dos Santos, 
' • nascida a 3 de junho de 1904, no Districto Fe

deral, residente em Cabqguy, domestica, solteira, 
3o"m 'domicilio eleitoral no districto municipal .de 
Guaratiba. (Qualificação requerida, n. 6.027.) 

' 313. Carlos "Joaquim Lacerda. Júnior (320), filho de Carlos 
Joaquim, de Lacerda e de Geraldina Maria dos 

,'Santos," nascido a 4 de setembro de. 1875, no Dis-
' tricto Federal, residente em Gabuguy, lavrador, 
viúvo,' com domicilio.eleitoral no "districto muni-

" cipal de Guaratiba. (Qualificação requerida, nu- ; 

mero 6.025.) *• "•' • " 
-314-. Eustorgio - de Assumpção (327)," filho de 'José Manoel 

' de-Assumpção. e de Ernerenciana da Conceição As
sumpção,. nascido a 4 de'julho de í903, no Dis
tricto Federal', residente em Pedra dè Guaratyba, 
lavrador, casado, corri domicilio eleitoral, tio dis
tricto municipal de Guaratyba.• (Qualificação re-., 

• querida,-n.- 5.029.) ' -" -*'. -=•'•-. 
.315."..Hyjríno José. Vieira .(328), filho de Joaquim José Vieira;: 

e de' Apollinaria Vieira'Botelho,,nascido á 27:de-
janeiro.de 1912, no Districto Federal, residente em---
Cachoeira.'lavrador, solteiro, com domicilio elei
tora! no districto municipal.de Guaratyba. (Qua-" 
lificaçãò requerida, n. 6.021.) 

316. .Manoel. Espirito Santo Guedes de Lacerda* (329), filho 
' de Carlos-Joaquim de Lacerda Júnior e de Maria-

Francisca • Guedes;' nascido' a 13 de fevereiro de 
1905 rio Districto Federal, residente em Cabu-
guy. lavrador, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto 'municipal' de Guaratyba. - (Qualificação 
requerida.) . 

.317. Margarida .da Conceição (.330), filha de Atina Maria da 
Conceição, nascida a 28 dè novembro dé 1914, rio 
Districto Federá!, residente- ém Câ.huguy, domes-

' liça. solteira, com domicilio eleitora! na districto 
"municipal'dó Guaratiba. (Qualificação requerida, 
n. 222.V • ' ' ' • ' 

•318. Antônio Ferreira da Silva (331), filho de Pedro "Fer
reira, dn Silva e de Alice Ferreira da Silva, nas
cido a 10 de maio de 1916, no Districto Federal, 
residente á praça da Redempção ri. 854, operário! 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de-Santa Cruz.. (Qualificação "ex-officio", 
n. 2.5.52.) . . . . . 

' üiv. Kíctílau Ferreira da Silva (332), filho de Pedro Fer
reira da Silva e de Alice Ferreira da Silva, nas
cido a 10 de setembro de 1914, no Districto Fe
deral, residente á' Praça da Redempção, n. 854, 
operário, solteiro, com domicilio',eleitoral no dis
tricto municipal de. Santa Cruz. "(Qualificação 
."ex-cf ficio", n. -2.554;) 

320. João Ferreira da Silva' (333), filho, de Pedro Ferreira 
da Silva e de. Alice Fer.reira-da Silva, nascido a 21 
de abril de. 1910, rio Districto Federah.jgsidente á 
rua da Redempção, n. 854, operário, solteiro, com. 
domicilio, eleitoral no districto' municipal dc 
Santa-Cruz. (Qualificação "cx-officio'', n. 2.550.) 

321. Francisca Aurora de Barros Silva (334), filha de Cân
dido. José de Barros e de Maria Clorinda deLinia 
Barros, nascida a 4,de junho de 1874,-em Corren
tes, Estado.de Pernambuco, residente á rua Ge
neral Olympio, n.-414, domestica, casada, com do
micilio eleitoral no districto municipal do Santa 

• •-, • •-,-- Cruz. (Qualificação requerida, n. 3.698.) 
322. Manoel Jnslino dc Mello Filho (335), filho de Manoel 

de. Mello e de Marianna-de Mello, nascido a 10 de 
novembro de 1903, no Districto Federal, residente 
á Praça da-Legalidade, n.- 16, operário, casado, 
com domicilio eleitoral, no .districto municipal de 

-• - Santa'Cruz. (Qualificação requerida, n. 4.777.) 
2,175.. Gustavo Machado de Almeida (336), filho de Samuel 

Freire dç Almeida c de Herminia Machado de Al
meida, nascido a 27 de.novembro de. 1909, no Rio 
de Janeiro, residente á rua Theodoro da Silva, 
n. 142, estudante, casado, com domicilio eleitoral 
no districto.municipal cie Realengo. (Qualificação 

• requerida, m .11.321.) ; -
323.. Arnaldo Baptista da Costa (337). filho cie Francisco 

Baptista' da Costa e de Maria -Joacfuiiia da Con
ceição, nascido a 10 de julho de 1907, no Districto 
Federal,- residente á Villa São José, sem numero, 
operário,-solteiro,, com domicilio eleitoral np dis
tricto. municipal de Campo Grande. (Qualificação 

• requerida, n.-5.044.) • 
324. Emir Nascimento (3.38), filho de Aristides Nascimento 
' e de Maria Pereira Nascimento, nascido a 14.de 

-janeiro dé 1908, tio Districto Federal, residente 
á rua Ser ido,, n'.' 18, commercio, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Campo 
Grande. (Qualificação requerida, n. 5.121.) 

- 325. Antônio Caldeira Matheus f339), filho dc.Manoel Fran
cisco Matheus e de Francisca Laves Paes, .nas.ci.jo 

- a"17 de agoslo de 1905, no Districto Federal, re 
sidente á rua,'Jiçara, n. 48, commercio, casado, 
com dornicilio eleitoral no-districto municipal -de 

; Campo Grande.' (Qualificação'requerida,- numero 
- .- •" . 5.040..)'- ... , .•',' ; 
• 326. Nestor Ferreira-Alves (340)', filho..de.Luiz Ferreira 

Alves -e.-cie • Siívana, Ferreira cios íjfahtos, nascido 
á;14- de janeiro de*r.Í91.2't_:no Districto Federal, re-

. sidentç á rua Arthür*Rios, n.. 2,5.;' commercio', sol
teiro, com domicilio eleitoral IÍQ districto muni
cipal d.e Campo Grande. (Qualificação requerida, 
n. 4.953.) 

327'. Antônio Nilo Barcellos (341), filho dc Nilo Antônio 
Barcellos. e de Augusta Maria Barcellos, nascido 

,, a 16 de;janeir'o de 1903, no-Distrieto 'Federal, re-
IsidéitfVá.rua do-Anil, sem numero, operário, ca-

• sado, còrii domicilio, eleitoral no districto muni
cipal de Campo Grande. (Qualificação requerida, 
n.' 6.071..)' . 

'328. Bcnjámin José da. Silva (342), filho.de. Guilherme José 
da'Silva e de^-Maria de Jesus Magalhães, nascido 
a. 21 de abril de 1901,. no Districto Federal, resi
dente á rua Senador.Vasconcellos, n. 53, operário, 

t casado, coi.i. domicilio eleitoral, no "districto mu
nicipal ,dé Santa Cruz. (Qualificação requerida, 
n; .5.90-1.1 
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3.89. Antenor José Teixeira (343), filho, cie José Francisco 
* " Teixeira é- de Caetana.Maria Teixeira, nascido a 

12.de'maio de 189-1, no. Districto.Federal, residen
te. Avenida • Izabcl, n. 137, funecionario muni
cipal, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal fie Santa Cruz. (Qualificação reque
rida, n.. 6.417.) , . ."'•'" . " • 

330. Romualdp Luiz Pimenta (344),, filho ,de. Antônio.Luiz 
Pimenta e'de" Costancia Maria da-Conceição', nas
cido a 7 de fevereiro de- 1.881, em Mangaratiba, 
Estado do Rio de Janeiro, residente á rua; I o , 
n. 875, operário municipal, viuvo, com domicilio 
aleitoral no districto municipal de ; Santa Cruz. 
(Qualificação requerida, n. 4.S64.) 

831.- Judith de-Souza-Teixeira. (345), filha de Antônio José 
Teixeira e de, Izaufa de Souza Teixeira, naseida a 
2 de junho de 1899, no Districto Federal, residen
te á Est. Rio da Prata, agente do Correio, ca
sada, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Campo Grande. (Qualificação requerida, 
ii. 5.091.) 

,'S32. José Frederico dos Santos (346), filho de Domingos 
Frederico dos Santos e de Joaquiria Maria Alves, 
nascido a 20 de fevereiro-de 1910, em Bom Jar
dim, Estado do Rio de Janeiro, residente á rua 
Alay.de, n. 71, .operário, solteiro, "com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Realengo. 
(Qualificação "ex-officio", n. 1.136.) 

.. 333/ Carmelio Rossi (347), fi.lho.de Antônio Rossi e de Ma-
"'..-. ria-Rossi, nascido a .5 dê abril de 1913,'no Distri

cto Federal, residente á rua Odon.,Gonçalves" TIU-. 
mero 480, operário, solteiro com "domicilio elei
toral nó districto municipal de Realengo. (Qua-> 

' . lificaçãò "ex-officio", n., 2.488.) 
334. José Rodrigues Anchieta (348), filho de Manoel Ro

drigues Anchieta e-de Rita Maria da Conceição, 
nascido a 18. de dezembro de-1911, .no Districto 
Federal, residente á. rua General Olympio, n. 408, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis-
ítricto municipal de Santa Cruz. (Qualificação re
querida, n. 6,439.) -

."35. Heronides Trindade de Castro (349), filho de Eduardo 
Bèrmudes de Castro e de Francisca Mello de Cas-

, tro, nascido a 5 de maio de 1902, no Estadodo Rio 
de-Janeiro, residente á Est...Rio'da Prata, com-
merciante, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
trieto municipal de Campo Grande . (Qualifica-

. - Oã.o requerida, ri.. 5.872.).... . .,' ,-« 

. 3.36. Gustavo,.Guimarães (350), filho de. Lourenço Domingos 
Guimarães e de Isabel Guimarães, nascido a 16 
de março de 1892, no Estado-do-Rio. de Janeiro, 
residente árua-Senador. Nabuco, n. 27*7, .commer
cio^ casado, com domicilio eleitoraI.no districto 
municipal de Campo Grande. (Qualificação re-

. . querida, n. 5.127.) 
'337.".Sebastiana Rabello de Almeida (241), filha dé.Sebas» 

tião Ferreira. Rabello'é de:Josepha 'Vieira Rabello, 
nascido a 6 de marçcftié 1894, em JeqUery, Es
tado "de Minas Geraes, residente á" rua" Campo 

./Grande,^, doméstica, casada, coni domicilio elei
toral no districto* i municipal de Campo Grande. 
(Qrialificação'requerida ri. 5.874;) *•-

338'; Leonardo de Albuquerquu Filho (258;; tilho de Leonardo 
. Albuquerqué^Muniz e .dé7Mágdálena Marques Coim

bra, nascido a '16 de'dezembro dè :í902, no Dis
trieto Federal; residente á'• estrada :do Campinho, 

"•' 698, cprhmerció, casado,-1 com*- domicilio eleitoral 
no. - districto muri-icipal-'de -Gariipò' Cirande. (Qua-

.'"';'' •lificaçãò requerida,--n:.: ! 5; 306.) • 
339. João Baptista Marinho (35l),.'Íilho de Ròzendo Antônio 

Marinho e"-de'' "Olyfripiá: Rodrigues Marinho, nas
cido a 9; de julho de '1894. érii" Areia'. Estado de 
Pernambuco, residente a-rua Rogério Lisboa, sem 

, numero,-- operário, ViuVb, com domicilio eleitoral 
"nó districto7 municipal-:dé Realengo. (Qualificação 

'• ".-•x-c.ii'1'ic.i'o", n. 2.232.) 
340. Benédicto Joaquirii Rarnalhò - (352)filho de Viol.anla' 

- •--•'- . ' Rosa 'da^Paixão;; nascido a 29 dè̂  julho de 1894, no 
Districto;'Federal, •residente"'- á -estrada do Santis-

- simò;: empregado -publico, solteiro, com domicilio 
• eleitoral ''ho'ídi'stíieto: mumcipa!l:<de Campo' Grande. 

-''.(Qualificação requerida, ri.-5:051.).v 

341. Manoel Baptista do Nascimento (353), filho de Henri-
queta Maria da Conceição, nascido aU de junho de 

...1872, rio Districto Federal, residente em Santís
simo, , empregado publico, casado, com domicilio 
eleitoral rio. districto municipal de Campo Gran
de . ..(Qualificação requerida, n. 5.314.). >~ 

XAZ. Rubem Barreto (354), filho de Benedielo Alves, da 
"- Rocha Barreto, e dc Alzira da Silveira • Barreto, 

. nascido a 4 de junho de 1913,. no Districto Fe
deral,, residente" á estrada'do Monteiro, 23, em
pregado . municipal, solteiro, com. ciomicilio elei
toral no districto. municipal de Santa Cruz. (Qua
lificação requerida n. .5.935.) 

343. Salvador Antônio das Chagas (355), filho de Ambro-
sina Pereira de Araújo, nascido a 9 de dezembro 
de 1912; rio Districto Federal,, residente a rua 
Nestor,. 241, operário, solteiro, com domicilio elei
toral rio, districto municipal de Sauta Cruz. (Qua-
lificaçãò requerida, n. 106,) 

3i4. Bcnedicto José Maria (356),'- filho de Francisco Josá 
. Maria e de Celestina,Maria da Conceição, nascido 

a,20 de. setembro ...dè 1.896, no, Districto Federal, 
residente, á .rua Piahy, 970;,'operário municipal, 
residente á rua Piauhy,/ 970, operário municipal, 
casado, com. domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Santa Cruz. (Qualificação requerida, -
n. 6.421.) , . . ' . . ; '.,-... 

345. Antônio dos Santos (357), filho, de. Henriqhetá Theo-
.dora da Coriceição.Tnascido a 15 dé janeiro de 
.1888, nò Estado do. Rio de .Janeiro..residente a rua 
Francisco . Belizem, 153,." operário, '.casado, com 
domicilio eleitoral no "districto" municipal de San
ta Cruz. (Qualificação.requerida n. 4.847.) 

316. "Wilson Coelho.de Souza .(358),'filho de Martinho Coe
lho, de Souza.e.de Marcilía de.SanfAnna de Souza, 
nascido"á 26-de'-setembro, de,'1913,-no Districto 
Federal,'residente á . rua, Olavo',. 9, operário, sol
teiro, com domicilio eleitoral no'districto muni
cipal de Santa Cruz. (Qualificação requerida, nu-

; méro-5.945.) . '•," ... .... ,. ... 

• 347. .Gladstorie-ida Costa.Sílya (35.9), filho de Renato Costa 
e Silva e. de Abigail Rego da Costa e Silva, nas
cido a 23 de janeiro de 1910, no Estado do Rio 
de Janeiro, residente á estrada do 'Mendanha, em
pregado publico, solteiro; com domicilio eleitoral 

.. - no districto 'municipal-de Campo Grande. (Quali
ficação, requerida, ri. 4.369.-) -

348. Alcebracles Legey Silva .(300)),. filho de Francisco Lo-
" .' pés ide Assis Silva o .de Olivia Legey Silva, nascida 

a .4-'de março-'de 191.6,,'no Districto Federal, re
sidente a' estrada, do" Mendanha, empregado pu
blico, casa.dói -com domicilio .eleitoral no'-districto 
municipal de Cãinpo Grande. (Qualificação re
querida ri.. 4.'368-) '..- . 

S-í9, Pedro Baptista•'.Ramos- (361).. filho de Andrezn Del-' 
primada Conceição, nascido a l-2.de novembro da 
1'906 no Districto Federal, residente á rua Fe-
líppe Cardoso, 329.. operário,, casado, c-óm domi
cilio: 'eleitoral no '4i.sfric.to municipal de santa 

.... 1 Cruz. - (Qualificação..requerida'ri." 5.250.)) 
"'350.' Jorge Avelino de 'Oliveira; (362),) filho' de Domiiura 

; , - Ãv.eiino.dé .'Oliveira,., e.ide-' Ermelmda Rosa de Oli
veira, nascido a 7 de setembro-de" 1,911. 30 Dt-s-
trict,o -Federal, residente á rq.i.Cpr.on.el .Agostinho, 

.5,1,:cònmiercio,,,casàdo.'..c.pm domieilio'eleitoral no 
. ., . , . . . .'.dts^cto-.municip> 
.:-, ,querida, n...5.6í<2..)...- ... :

:. 
áãl . José .Francisco, do.s Santos,,(363.) fuh.Q de Celestino Jo-

-sé-Francisco'-e'-dè Emilia Rosa de-.'.Jesus, nascido 
a 16 cíe marco"de lS09^,ho Distri.õ.lo Federal, re-

.. sidente á rua Cruzeiro, p," qperariq. solteiro, ç.om 
domicilio eleito.rahjio :dislric.t,p,muniçipal do Santa 

• -jCimiz-." -(Qualif'icaoa5vr'e.qwida..n,.;,4.86i.) 
- -352. ãrineu-Jpsé: de Moura "(,36.4,)>,;íilho dç.-ÇéJestmo Jose de 

•jãtourá'e dé Diogenia Moura, .nascido .-a 26 de março 
de-1908, èmCabo.Frió, Estâclo do.' Rio de Janeiro,-
residente á rua' das Artes',- 9, ,oi>.e.rario, casado^ 
com domicilio: eleitoral rio disiriéto municipal de 

- , . Campo,-grande. .(Qualificação requerida, nume-
..;;•• rt") 5.979.) '.;.••;•.;-).-..'; .'-

353- Jorge da' Silva Oetaviano-.(365), filho de Marcos da 
. .Silva. Âmarante .e - de..Clara .Maria- da Conceição, 

. nascido a 23 de abril i sdé 18.94,-: em Mendanha, 
..DisirictO; Federal, davrador, casado,com, domrei-1 

!.lio.'eleitoral-;..no. districto municipal- de Campqj 
Brande. (Qualificação requerida, n. 5.084.11 
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José Pinto Rezende (366), filho do Ayres Pinto e de 
Maria-de Jesus, nascido a 8 de maio de Í909, no 
•Distrieto Federal, residente á. rua Franeo Beli-

, zario, •149- lavrador, casado, .com domicilio elei
toral no districto.municipal de Santa Cruz. 
•(Qualificação requerida,'n. 5.248.) 

Arnaldo Sabino de Mello (367), filho de Manoel Joa
quim de Mello e de Raymunda. Maria da Concei-

. ção, nascido a 2 de março de 1909, no Districto/ 
Federal, residente á rua Agrícola, 23, operário, 
casado, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal cie Realengo. (Qualificação "ex-offioio", 
n. 2.350.) 

Odjlon- Pereira Almeida '(368), filho de Manoel Antô
nio Pereira e de Paulina Josepha de Almeida 
nascido a 13 cie agosto de 1903, no'Districto Fe
deral, residente á rua Coronel Camarindo, 458, 
operário, 'casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Realengo. (Qualificação "ex-
officio". n. 2..433.) 

Adgard Antônio da Silva.(369), filho de Thereza An
tonia da Silva Telles, nascido a 16 de novembro 
de 1893, no Districto Federal, residente á rua' 
dos Palmares, 556, operário, solteiro, com.domi
cilio eleitoral np districto. municipal de Campo 
Grandei (Qualificação requerida, n. 5.573.) -

Manoel José "Velho Fernandes (370), filho de Celes
tina Maria de Jesus, nascido a 24 de março de 
•1888; em Rio das Piaba-s, Distrieto Federai, ne
gociante, casado, corn domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Guaratiba. (Qualificação re
querida,-n. 5.015.) 

Júlio de Almeida. (372), filho de Alberto Máximo de 
Almeida e de Maria da. Gloria Pereira de Almei
da, "nascido à 4 de fevereiro de 1913, nò Distrieto 
Federal residente á rua Aracaju, 55, official do 
Exercito, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de. Campo Grande. N. 5.878. 

Manoel Galindo (373), iilbo de José Antônio Galindo e 
de Maria Amélia Galindo, nascido a 10 cie de- . 
zembro de 1901, no Districto Federal, residente 
á rua R. Seles, 129, operário, casado, com do
micilio, eleitoral no districto municipal de Rea-. 
lengo. (Qualificação .requerida, n. 5.652.) 

Oscarina Passos cia Silva f374), filha, de Pedro Fer
nandes Passos e de Eva Passos, nascida a 10 de . 
abril de 1900, no Districto Federal, residente á 
avenida 7 do Setembro, 167, 'commercio, viuvo, 
com domicilio eleitora! no districto municipal de 
Realengo. (Qualificação requerida, n. 4.974.) 

Souther da Costa Drumond (375), filho de Antônio da 
Costa Drumond o de Jovelina de Frias Brandão, 
nascido a 23 de abril de 1914, em Santíssimo,. 
Districto Federal, commercio, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Cam
po Grande. (Qualificação requerida, n. 327.) 

Manoel Amaro (370), filho de Luiz Amaro e de Tecla 
Maria da Conceição, nascido a 10 de novembro 
de 1912, e m Barra do Pirahy, Estado do Rio de 
Janeiro, residente a rua Carlindo, 93, operário, 
solteiro, com. domicilio eleitoral no districto rnu-

. nicipal .de Realengo. (Qualificação, "ex-officio", 
n. 2". 401.) • 

Manoel Corrêa (377), filho de José Corrêa de Souza e 
de Maria Vieira de Menezes, nascido a i tíe mar
ço de 1898, em São João Marcos. Estado do Rio 
de Janeiro, residente á rua Bangú, 149, operário, 
casado, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal .-de Campo Grande. (Qualificação reque
rida, n. 5.987.) . -

Herminio Victoriano da Cunha (378), filho de Flo-
riano Victoriano da Cunha e dc Alice Luiza do 
Jesus, nascido a 21 de julho cie 1907, no Districto 
Federal, residente á travessa da Nação,- 19. ope
rário, solteiro., com domicilio eleitoral no distrie
to municipal de Realengo. (Qualificação reque
rida, n. 292.) 

Alfredo Ignacio da Silva (379), filho de Alfredo Iírna-
cio- da Silva e de-Maria Joaquina, nascido a 17 
de fevereiro de 1S05, no Districto Federal, resi
dente á rua" dos Cardos, 31, operário, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal dc 
Realengo. (Qualificação requerida, n. 6.118.1 

-Benjíimin da Silva (3S0), filho de Boavçntura da Sil
va e dc Olímpia Bernárdes da Conceição, nascido 

a 30 de outubro de 1889, em Rio Grande, Estado 
do Rio Grande do Sul," residente á rua 29 de 
Abril,-98, operário, viuvo, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Realengo. (Qualifica-
ção "ex-officio", n. 2.356.) 

368.' Bernardino Cortai (381), filho de José Affonso Cor*. 
tal e de Catharina Gonçalves Cortai, nascido a 
31 dc março de 1908, no Estado do Rio de Janei
ro, residente á Estrada dos Caboclos, s|n, lavra
dor, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de-Campo Grande. (Qualificação re-» 
querida, n. 6.181.) 

369. Floriano da Silva (382), filho de Verginia da Concei
ção Virgem; nascido a 20 de outubro de 1913, no 
Districto Federal, residente em Mendanha, ila-
vrador, solteiro, com domicilio eleitoral no ^dis
tricto municipal de Campo Grande. (Qualifica
ção requerida, n. 303.) 

370. Clevelando Telles de Menezes (383), filho de João 
Telles de Menezes e de Jesuina da Luz Menezes, 
nascido a 21 de janeiro de 1912, no Districto Fe
deral, residente á r u a Martins Francisco, 13, 
eommerciante, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Santa Cruz. (Qualifi
cação requerida, n. .6.-425.) -

371. Joíio Thomaz do Nascimento (384), filho dc Joaquim 
José Emilio e de Maria Joaquina de Jesus, nas
cido a 22 de maio de 1881, em Santa Rita de Ja-
iutinga. Estado de Minas Gereaes, residente â 
rua Francisco dc Souza, 62, operário, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Rea
lengo. (Qualificação "ex-officio", n.' 2.389.) 

372. Jair Alves Moreira (385), filho de Manoel Alves Mo
reira e de Carolina Alves Moreira, nascido a 1 de 
maio dc 1909, no Estado de Minas Geraes, re
sidente ã rua Industrial, 44, commercio, casado, 
com domicilio eleitoral no 'districto municipal: 
de Realengo. (Qualificação requerida, n. 5.354.) 

373. Alvaro.de Souza Marques (386), filho de João Mar
ques Pereira de Carvalho e de Maria da Concei
ção Souza, nascido a 29 de julho de 1902, no Dis
tricto Federal, residente á rua, Fonseca, -11, ope
rário, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Realengo. (Qualificação-reauerida, 
n. 494.) 

374. João Baptista da Silva (387), filho de José Raymundo 
dos Santos e de Rosalina. Pereira da Silva, nas
cido a 27 de julho cie 1896, em São João Marcos, 
Estado, do Rio-de Janeiro, residente á rua Ban
gú, 32,- pedreiro, casado, com domicilio eleitoral 
ho. districto municipal de Realengo. (Qualifica
ção requerida, n. 6.264.) 

375. Raymundo Antônio da Silva (388), filho de José Au
gusto da Silva e de Maria Alves da Silva, nascido 
a 20 dc--outubro de 1898,-no Estado de Minas Go-

,.. racs, residefite ú rua Campo Grande, s|n, mecâ
nico, casado, com domicilio eleitoral' no districto 
municipal de Campo Grande. (Qualificação re
querida, n. 5.096.) 

376. Dulce de Souza Nogueira (389), filha de Pedro do 
Souza Nogueira e de Merbella Purcina de Olivei
ra, nascida a 20 de fevereiro de 1905, no Distric
to Federal,, residente à rua Felippo Cardoso, 38, 
pharma-çeutica, solteira, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Santa Cruz. (Qualifi
cação requerida, n. 4.766.) 

377. Sebasttanna dos Santos (390), filha de Segismundo 
Vietorino dos Santos^ de Maria Antonia dos San
tos Silva, nascida s 21 de junho .de'1900, no Dis
tricto Federali residente ã Estrada dos Palma
res, 505, empregada municipal, solteira, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Santa 

.Cruz. (Qualificação requerida, n.-5.848.) 
378. Benedicto Neves Pinto (391), filho de José Neves e do 

Rita Pinto da Conceição, nascido a 15 de .ianeiroi 
de 1904, no Estado do Rio de Janeiro, residente 
á rua Cubirahy, 39, lavrador, solteiro, corn do
micilio eíeiíorai uo districto municipal de Santa 
Cruz. (Qualificação requerida, n. 5.833.) 

S7.9,..:PercHiano Silva (392), filho de Manoel Gonçalves da 
• • Silva e. de Antonia Gomei de Macedo, nascido a 

7 do outubro de 1893. no Estado elo Rio Orando 
do Norte, residente a rua 114.- 68, 'oserário.• sol
teiro, com domicilio eleitora! no districto muni-
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cipal dc Santa Cruz., (Qualificação requerida, 
n. 5.845.) 

380. Jamiy Saldanha Medeiros (393), filha de Lindoarte de 
"Araújo Medeiros e de Rachel Saldanha de Me
deiros, 'nascida a 2 de maio de 1910, em Quebra-
gullo. Estado de Alagoas, residente á rua Mare
chal Mallet, 75, domestica, casada, com domi

cilio eleitoral no .districto municipal de Realen
go. (Qualificação requerida, u. 6.259.) 

381. ...José Druuamond e Silva (394), filho de José Pebronio 
•da Cosia e Silva e de Maria Vianna Drummond e 
Silva; nascido a 10 de janeiro cie 1906, em Flo-
riano. Estado do Piaubyi residente á rua Mare
chal Mallet, 75, funecionario.publico, casado, com 
domicilio eleitora! no"districto. municipal de Rea-

. lengo. (Qualificação requerida, n. 6.258.1 
382. Hnnorio"da Silva Santos (395), filho de José Pereira 

dos Santos e de Maria Francisca dos Santos, nas
cido a 5 do abril de 1901, cm Therezina, Estado 
• Io Piauhy, residente á rua Maria de Freitas sem 
numero, 3 o sargento do Exercito, casado, com do
micilio eleitoral no districto. municipal de Rea
lengo. (Qualificação requerida, n. 295.) 

383. João de Mattos Rego (396), filho de João de Mattos 
Rego'e de Ortinda Ayrosa de Mattos, nascido a 10 
de junho de 1895, no Districto Federal, residente 
á praça da Sé n. 9.- operário, casado, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Realengo. 
(Qualificação requerida,'o. 4.834.) 

.381.. Pedro dos Santos (397), filho.de Emiliano José Pru
dente c de Josepha -Maria cios Santos, nascido a 
11 de fevereiro de 1894, no Estado do.Rio de Ja
neiro, residente a rua Murundú n. 153, operário. 

- - casado, com ciomicilio eleitora! no districto mu
nicipal de Realengo. (Qualificação requerida, nu
mero 5.657.) , 

385. Antônio Luiz Gregorio (398), filho de Luiz Gregorio 
e de Maria'' Rosa cia Conceição, nascido a 8 de 
dezembro de 1910. no Estado- do Rio de Janeiro, 
residente á estrada dos Palmares, operário, sol
teiro, corn domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Santa Cruz. (Qualificação requerida, nu
mero 5.829.) 

380. Pedro Francisco Luiz (399), filho de Reynaldo Fran
cisco Luiz e de Olímpia Francisca Luiz; nascido 
a 23 dc setembro de 1903. no Districto Federal, 
residente á rua Um n. 376, Santa Cruz, operário, 
casado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal cie Santa Cruz. (Qualificação requerida, nu
mero 5.934.) 

3S7. uarlos Gomes Moreira (451), filho de Augusto Gomes 
Moreira e de Odette'Gomes.Moreira; nascido a 13 
de maio de 1912, no Districto Federal, residente 
á estrada cio Retiro, lavrador; solteiro, com domi
cílio eleitoral no districto municipal de Guara
tiba. (Qualificação requerida, n. 5.724.) 

388. .João" Ferreira da Silva (401), filho de Manoel Teixeira 
da Silva e de Cecília Ferreira da Silva,, nascido a 
31 de agosto de 1890, no Estado do Rio de Ja
neiro, residente á rua General Olympio n. 92, 
funecionario publico, viuvo, com domicilio elei
toral no distrieto municipal de Santa Cruz. (Qua
lificação requerida, n. 6.444.)-

389.,Fausta Bezerra Silva Santos (402>, filha de Zeferino 
Manoel Bezerra e de -Basilicia de Vasconcellos 
Bezerra, nascida a 19 de dezembro de 1906, em 

, Therezina, Estado do Piauhy, residente á rua 
Imperatriz n. 19. domestica, casada, com domi
cilio eleiloral no districto municipal de Realengo. 
(Qualificação requerida, n. 291.) 

"390. Antônio Gaspar da Costa (403), filho de Hygino José 
<ta Costa c de Maria Gaspar da Costa, nascido a 
O de junho de 1912, no Districto Federal, resi
dente á avenida Carmen n. 290, barbeiro, solteiro, 
• com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Santa Cruz. (Qualificação requerida, n. 5.237.) 

301. maudiouor .Manoel Vietorhio (404), filho ,de Maria 
Luiza cia Conceição, nascido a 1 de dezembro de 
1900, no Districto Federal, residente rá, avenida 
Carmen n. 337, operário, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Santa Cruz. 
(Qualificação requerida, n. 4.852.) 

392. Aríhur Pereira Sobrinho (405), filho de Carlos Pereira 
e de Carloti Pinto Botelho, nascido a 22 de no

vembro de 1902, em Cantagallo, Estado do Rio de 
Janeiro, residente á estrada do Ribeirão n. 98, 
commerciante, casado, com domicilio eleitoral ao 
districto municipal de Campo Grande. (Qualifi
cação requerida, n.-5.689.) • *-

393. Manoel Vicente de Oliveira (400), filho de João Vi
cente de Oliveira e de Maria José da Conceição, 
nascido a 14 de janeiro de 1898, em Bom Con
selho, Estado de Pernambuco, residente á rua Ge
neral Cláudio n. 317, operário, casado, com domi
cilio eleitoral no districto-municipal de Realengo.-

' . (Qualificação "ex-officio", n. 1.515.) 
394. Moacyr Vieira da Silva -(407), filho de Horacio Vieira 

da Silva e de Maria do Carmo Vieira, nascido a 
22-de junho de 1912, no Districto Federal, resi
dente á rua Rio da Prata n. 115, serralheiro, soi-

• teiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Campo Grande. (Qualificação requerida, 

- D. 5.984.) 
395. Américo Leal Pacheco (408),'filho de Antônio Cândido 

Leal Pacheco e de Eugenia- Pacheco, nascido a 
26 de dezembro de 1894, em Rezende, Estado do 
Rio de Janeiro, residente á estrada do Monteiro 
ri. 384, operário, casado,-com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Campo- Grande. (Qua
lificação requerida, n. 5.449.) 

396. José Francisco.de Salles (409), filho do.Antônio Fran
cisco cie Salles e de Januaria Maria Francisca da 
Conceição, nascido a 3 de outubro de 1S97, em 
Canhotinho, Estado de. Pernambuco, residente á 
rua Vinte e Nove, 17, operário, casado, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Realeogo. 
(Qualificação requerida, n. 291.) 

397. Oscar Diniz Ferreira (410), filho de Zeferino Diniz 
Ferreira e de Maria Coleta Thereza, nascido a 12 
"tíe novembro de 1912, no Districto Federal, re
sidente â rua Bangu', 44; operário, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Rea
lengo. (Qualificação requerida, n. 403.) 

398. Cicero José Delmondes (411), filho de Leocadio José 
•Delmondes e de Casemira Maria da Conceição, nas
cido a 28 de novembro de 1898, em Barra de São 
Pedro, Estado de Pernambuco, residente á rua cto 
Retiro, 39, funecionario municipal, solteiro, com 
domicilio eleiloral no districto municipal de Rea
lengo. (Qualficação requerida, o. 496(.) 

399. Waldemar Nascimento Pinheiro (412), filho de Ber
nardo Pinheiro e de Maria do Nascimento Pinheiro, 
nascido a 18 de setembro de 1895, no Districto 
Federal, residente á rua Barros de Alarcâo, 39, 
negociante, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Guaratiba. (Qualificação 
requerida, n. 4.798.) 

1.344. Arlindo Pereira da Silva (413), filho cie.Joaquim An-
v tonio aa Silva e de Anna Maria cio Espirito Santo, 

nascido a 6 de abril de 1893. em Rezende, Es
tado do Rio de Janeiro, residente á rua Retiro, 23, 
negociante, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Realengo. (Qualificação re
querida, n. 495.) 

400. Adhemar de Souza (414), filho de Cândido Francisco de 
Souza e- de Maria Emiliana de Souza, nascido a 12 
de fevereiro de 1906, no Districto Federal, re
sidente á rua Pereira Borges, 22, commercio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto inuni-
pal de Guaratiba. (Qualificação requerida, nu
mero 5.502.) •, 

401. Antônio dos Santos (415), filho dc Juvenal dos Santos 
e de Maria da Conceição, nascido a 12 de maio de 
1909, em Rio Claro, Estado cio'Rio' de Janeiro, re
sidente á rua Cruz das Almas, 339, operário, ca
sado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Santa Cruz. (Qualificação requerida, nu
mero 4.848.) 

402. Alberico Soares de Araújo (416), filho de João Soares 
de Araújo e de Judith Ribeiro da Silva, nascido a 
11 de abril de 1912, no Districto Federal, ope-

, . rario, solteiro, com domicilio eleitoral' no districto 
municipal de- Santa Cruz. (Qualificação reque-

. rida, n. 6.420.) 
403." Álvaro de Freitas Leonardo (417), filho de Francisco 
- . Gonçalves Leonardo e de Azenora de Freitas Leo

nardo, nascido a 10 de outubro, de 1909, no Dis
tricto. FeFderal, residente -á rua Felippe Cardoso, 
93, alfaiate, solteiro, com domicilio eleitoral no 
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districto municipal dc Santa Cruz. 'Qualificação 
requerida, n. 5.240.) 

.404. Alfredo Esteves dc Carvalho (418), filho dc João ln-
tins de Carvalho e de Rosa Esteves de Carvalho, 
nascido a 10 de julho de 1910, no Districto Fe
deral, residente á rua Areias .Brancas, 11, com
mercio; solteiro, eom domicilio eleitoral no dis-

- tricto municipal de Santa Cruz. (Qualificação re
querida, XÍ. 5.241.)-

Moysés cie Mello (419),.filho de Francisco dè Meilo e de 
Mario. Lyra de Mello, nascido a. 20 de abril de 
1913, no Districto Federal, residente á rua Lega-

. "idade, 36, funecionario publico, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Santa 
Cruz. (Qualificação requerida, n. 5.252.) 

EJeuterio Luiz dc França (420), filho-de'Luiz de Fran
ça e dc Petronilha Maria de França, nascido a 23 
de abril cie 1895, no Districto Federal, residente á 
avenida Carmen, 262, operário, casado, com domi
cilio eleitoral no distrieto municipal de Santa 
Cruz. (Qualificação requerida, n. 5.799.)^ 

César'Cândido de Queiroz (421), filho de -Raymundo 
Cândido de Queiroz e do TJbaldina Enfrosia. de 
Queiroz, nascido a 30-de março de 1891,-no Es
tado do Ceará, residente á rua Genesio, 27, eom-
me rei ante, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Campo Grande. (Qualificação 
requerida, n.,5-.608.) 

408. Enneas Gonzaga da Silva (422), filho de Antônio cia 
Silva Oliveira e de Paula Adelaide da Silva, nas
cido a 8- de janeiro de 1892, noDistrieto Federa!, 
residente á estrada Rio-São Paulo, 192, commer
cio, casado, com domicilio eleitora! no .districto 

-muníc-ipa! de Campo Grande. (Qualificação re- ' 
querida, v.. 5.122.) 

409. Oscar Fontes-(423), íübo de Felicio Joaquim de Oli
veira e de Geergina Fontes do Oliveira, nasci 1 D a 
27 de dezembro de 1901, no Estado do Rio de Ja
neiro, residente á rua Bibiano Costa, 23, com
mercio, casado,-com domicilio eleitoral no dís-
trie-ío .muunicipal de Campo Grande. (Qualifica
ção requerida, n. 5.898.). 

410. Emílio Guariente de Souza £424),.filho de Anfrizio Go
mes de Souza e de Adelaide Guariente do Souza, 
nascido a 26-de março de 1914, no Districto Fe
deral, residente á. rua Marechal Hermes n. 33, 
operário, solteira, com domicilio eleitoral no • 
districto municipal de Campo Grande. (Qualifi
cação requerida, u. 5.590.) 

411. Manoel Cortes (425),, filho de João Cortes e de Maria 
« de Jesus, nascido a 29 de dezembro de 1900, no 

Districto Federal, residente á rua Oliveira de 
Paiva -u.. 423.,'üomrnereio, solteiro, com domici
lio eleitora! no districto municipal .de Campo 
Grande. (Qualificação requerida, n. 4.9.78.) 

412". Augusto Joaquim de Aguiar (426), filho de Francisco 
Joaquim de Aguiar e de Maria de Gouvòa, nas
cido a 23 de março de 1910, em Bom Jardim, 
Estado do Rio de Janeiro, residente á estrada 
Real cie Santa Cruz a. 219, operário, solteiro, 
com domicilio eleitora! no districto municipal de 
Campo Grande. (Qualificação requerida, numero 
4.871.) 

413. Pedro Álvaro de Oliveira (427), filho de Paulino cie 
Oliveira' e Souza e de Maria Albina da Gloria, 
nascido a 2.1 de outubro de 1889; rio Estado do 
Rio de Janeiro, residente á- rua São Bencdicto 
n. 520. operário municipal, casado, eom domici
lio eleitora! no districto municipal de Santa 
Cruz. fQualificação requerida, n. 105.) 

414. Heitor Neves rie Carvalho (428), filho de Manoel Ne
ves de Carvalho e de Julia Albuquerque de Car
valho., nascido a 14 de novembro de 1909, no 
Districto Federal, residente á estrada "Real de 
Santa Cruz :i. 530, commereio, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Campo 
Grande. (Qualificação requerida, n. '5.130.) 

4:15. Mario Giüi-no (129), filho de João Gior-no e de-Xzabel. 
Rogério, nascido a 21 de fevereiro- do'. 10-16, no 
Districto Federal, residente, á rua Rangel Pes
tana n. 17, commercio, solteiro, eom "ciomicilio 
eleitoral no districto municipal de • Realengo. 
(Qualificação requerida, n. 501.) ' - - -

•rílü. UclarJlio Belisario da Silva (430), filho de Cândido 
Belisario da Silva c dc Ludoyina Maria do Nas

cimento, nascido a 22- de agosto de 1909, no Dis
tricto Federa], residente á avenida Carmen nu
mero 471, operário, casado, com domicilio elei
toral rio districto municipal cie Santa Cruz. 
(Qualificação requerida, n. 103.) 

.417. José Rodrigues Dias (431), filho de José Ignacio Dia; 
e de Anna Machado Corrêa, nascido a 10 de abri, 
de 1895, no Districto Federal, residente á ru; 
São Benedicto n. 527, operário, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal- de Snatí 
Cruz. (Qualificação requerida, n. 5.249.) 

.418. Lourenço Fefisbíno Rodrigues (432), filho de Manoci 
Felisbino Rodrigues e d e Maria Ignacia das Do
res, nascido a 5 cie fevereiro de 1905, no Distri
cto Federal, residente á rua Areia Branca sem 
numero, operário, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Santa Cruz. (Qualifi
cação requerida, n. 6.445.) 

•419. Pedro Macedo Filho. (433), filho de Pedro Francisco 
de Macedo e de Jovelina Maria de Macedo, nas-

' cido a O de maio de 1909, no Districto Federal, 
; residente & rua Lemos n... 2, operário, solteiro, 

com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Santa Cruz. (Qualificação requerida, n. 5.933.) 

420. Álvaro- Corrêa Teixeira (434, filho de Belarmino Cor
rêa Teixeira e- de Helena Indruziana Teixeira, 
nascido a 14 de dezembro de 1894, no Estado de 
Minas Geraes, residente á rua Senador Câmara 
n. 46, operário, rasado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Santa Cruz. (Qualifica
ção requerida, n-. 5.414.) 

421. Waldemar José' Dias (435), filho cie Florencio José 
- Dias e de Arminda Maria da Conceição, nascido 
S 10 de- julho' de ,1911, no Districto Federal, re
sidente á rua Françsico Beligari n. 421, • operá

rio, solteiro, com. ciomicilio eleitoral no districto 
municipal de Santa Cruz. (Qualificação reque
rida, n. 5.946. 

422. Milítão COrrêa de Lyra* (-437), filho de Manoel André 
de Lyra e cie Antonia Corrêa de Lyra, nascido a 
10 de março de 1912, em São Luiz Quituncle. 
Estado de Alagoas, residente á rua das Flores 
rj.,'9, barbeiro, soltei ro, com domicilio eleitoral 
r.o distrieto municipal de Realengo. (Qualifica
ção requerida, n. 5_378.j 

423. Ivan dc Souza Villou (438), filho cie Vietor André 
Villou e de Florenc-ia de Souza Villou, nascido a 
29 de abril de 1912, no Districto Federal, resi-

1 dente ã rua Felippe Cardoso n. 80, funecionario 
municipal, solteiro, cem domicilio eleitoral no 
districto municipal de Santa Cruz. (Qualificação 
requerida, n. 5.246.) 

424., Emílio Sgarbi (439), filho de Dario Sgaibi e de Anna 
Sgarbi, nascido a 18 de março de 1916, no Dis
tricto Federal, residente em Santíssimo, commer
cio, solteiro, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal, de Campo Grande. (Qualificação 
requerida n. 317) . 

425. Onofre Ribeiro Salsa (440), filho de Antônio Ribeiro, 
Salsa, e de Marietta Ribeiro Salsa, nascido a 20 
etc outubro de 1905, no Districto Federal, resi
dente á rua Fonseca Telles s|u., operário, casa
do, eom domicilio eleitoral no districto munici
pal" de Realengo. {Qualificação requerida nume
ro 55) . -

420. Eduardo Ferreira Burges (Mi), filho de. Luiza Fer
reira Borges, nascido a 10 de setembro de 1902, 
no Districto Federal, residente na Estrada Rio 
São Paulo n. 912, operário, solteiro, com domi

cilio eleitoral no districto municipal de Campo 
Grande. (Qualificação requerida n. 4.933). 

427. Alberto Gomes Vianna (4-42), filho de Maria Moreira 
"Arantes, nascido a -10 cie fevereiro de 1911, no 
Districto Federal, residente á rua Barão do La-

* dario n. 77, operário, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal dc Santa Cruz. (Qua
lificação requerida n, 5.220) . 

428. Paulo Cezarino dc Carvalho (443),. filho dc Antônio 
Cezarino do Carvalho e Cecilia Luiza de Carvalho, 
nascido a 28 de junho de 1911, no E. R. ele Janei-

.ro, residente na Travessa da Fabrica n. 23, com-
• < mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis-
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tricto municipal de Realengo. (Qualificação re
querida n. 5.220) . 

429.. Napoleão José da Silva (444), filho de João da Silva. 440. 
. e de Julia da Silva, nascido a 3 de feverciro.de 
1915, no Districto Federal,, residente á rua Guya-
bá n. 4, estudante, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Realengo. (Qua- * 
lificaçãò requerida n. 117) . 

430. Rubem Pereira da Silva (4.45), filho de Pedro Pereira 441, 
da Silva e de Erncstina Cordeiro da Silva, nas
cido a 22 de dezembro do 1911, no Districto Fe
deral, residente á rua Bernárdes n. 154, clecíri-
cista, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Realengo. (Qualificação re
querida n. 11.243). 

431. Rolando Rodrigues da Silva (447), filho de Propieío 442 
Rodrigues da Silva e de Ambrosina Couto Rodri
gues da Silva, nascido a 26 de fevereiro de 1902, 
no Districto Federal, residente á Estrada Real de 
Santa Cruz n. 30, funceionario publico, viuvo, 
com domicilio eleitoral no. districto municipal de 
Realengo. (Qualificação requerida n. 4.393). 

432. joão-Botelho de Macedo; (448), filho de Manoel Bo
telho de Macedo e de Antonia Botelho dc Macedo, 
nascido a 20 de fevereiro dé 1910, no Districto 
Federal, residente á rua Campo • Grande nume
ro 48, commercio, solteiro, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Campo Grande. 
(Qualificação requerida n. 5.073). 

433. Francisco Martinho Pires (449), filho de José Manoel 
Pires e. de Henriqueta Veiga Palomina, nascido 
a 10 de novembro de 1915, no Districto Federal,, 
residente á rua do R.etiro n*. 142, commercio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Realengo. (Qualificação requerida n u 
mero 497). s 4.45 

434. Valciitim Medeiros da Silva (450), filho de João Me
deiros da Silva o* de Augusta Garcia. Medeiros, 
nascido a 19 de maio de 1887, no Districto Fe
deral, residente á rua Visconde de Sepetiba nu
mero 8, operário, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Santa Cruz. (Qualifi
cação requerida n. 1.217). - 449 

435. Manoel Lopes (4521, filho de Antônio Lopes e do Do
mingas Maria da Conceição, nascido a 5 de abril 
de 1897, no Districto Federal, residente á, rua da 
Conceição n. 53, operário, municipal, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de San
ta Cruz. (Qualificação requerida n. 6.449). 447 

436. Talberto da Silva (453), filho de Oscar Joaquim da 
Silva, e de Eulalia Barreto da Silva, nascido a 2 
de setembro de 1893, no Districto Federal, .resi
dente á rua General Olympio n. 481, operário 
municipal, casado, com domicilio eleitoral.no dis
tricto municipal de Santa Cruz. (Qualificação 448 
requerida n. 5.944) . 

437. Euclydes Tavares da Silva (.455), filho de Manoel Ta
vares da Silva e de Fructuosa Maria .de Jesus, 
nascido a 28 de novembro ,de .1912, no Districto 
Federal, residente á Pedra de Guaratiba,, commer-
ciante, solteiro, com domicilio eleitoral no dis- 449, 
tricto municipal de Guaratiba. (Qualificação re
querida n. 5.422)*. 

.438. Benedicto Cardoso de Moraes (456), filho do Justi-
niano Cardoso Raymundo e de Maria da Concei
ção, nascido a 22 de março .de 1892, no Districto 
Federal, residente á Avenida Prado'Júnior s|n., 
operário municipal, solteiro, com domicilio elei- 450 
toral no districto municipal de Santa Cruz. (Qua
lificação requerida n. 5.960). 

439. Vicente de Oliveira Fagundes (457), filho de Carlos 
Antônio, de Oliveira e de Cantalina Paz de Oli
veira, nascido a 29 de janeiro de 1910, no Distri
cto Federal, residente á Estrada do Morgado, sem 451, 
numero, lavrador, solteiro, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Guaratiba. (Quali
ficação requerida, n. 5.765.) 

1.985. Djalma Manoel Pinto (458), filho de Deozilio Ma 
noel Pinto e de Maria Pereira Pinto, nascido a í ' * 
de julho de 1906, no Districto Federal, residente 452. 
á Ponta Grossa, lavrador; casado, com domicilio 

eleitoral no districto, municipal de Guaratiba. 
(Qualificação requerida, n. 4.993.) 

Albertino José de Andrade (459), filho de Abilio José 
de Andrade e de Leocadia Dias Machado, nascido 
a 13 de outubro de 1909, no Districto Federal, ro-1 

sídente no Campo do Collegio, lavrador, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Guaratiba. (Qualificação requerida, n. 5.412.) 

Crystaiino Maximiano de Carvalho (460), filho de Vi
cente Maximiano de Carvalho e de Benedicta 
Francisca Ramalho, nascido a 13 do agosto de 
1902, no- Districto Federal, residente á. Pedra de 
Guaratiba, pescador, solteiro, com domicilio 'elei
toral no districto municipal de Guaratiba. (Qua
lificação requerida, 11. 5.420.) • 

Reynaldo de Freitas Torres (461), íilho do Antônio dé 
Freitas Torres e dc Jovina de Freitas Torres, nas
cido a 26 de. outubro de 1912,-no Districto Fe
deral, residente á Estrada da Pedra, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu-

' nicipal de Guaratiba. (Qualificação requerida,' 
n. 5.445.) 

Joaquim Siqueira (462), filho dc Manoel Joaquim de 
Siqueira e de Maria Felix Vieira da Silva, nascido 
a 16 de agosto de 1902, 110 Districto Federal, re
sidente em Calruz, lavrador, solteiro, com domi
cilio eleitoral 110 districto municipal de Guara
tiba. (Qualificação requerida, n. 5.434.) 

Davirl Schmidt (463), filho de Elisiario Schmidt e de 
Rita Galperin Schmidt, nascido a 12 de janeiro de 
1893, em Uberaba, Estado de Minas Geraes, resi
dente á rua do Retiro, n. 46, commerciante,. ca
sado, com domicilio eleitoral ho districto muni
cipal de Santa Cruz. (Qualificação requerida, nu
mero 6.428.) 

Leonro de Albuquerque Rangel (464), filho de Joaquim 
Benedicto Rangel e de Adelina de Albuquerque 
Rangel, nascido a 11 de abril de 1892, no Districto 
Federal, residente em Guaratiba, lavrador, casa
do, com domicilio eleitoral no distrieto munici
pal de Guaratiba. (Qualificação requerida, nu
mero 5.014.) 

Jarbas Ferreira de Souza (465), filho do João Ferreira 
üu Souza e de lzanra Ferreira, nascido a 0 de 
março de T909, uo Distrieto Federal, residente á 
rua. Gapanema, n. 95, portuário, casado, com do
micilio eleitoral 110 districto municipal de Rea? 
lengo. (Qualificação "ex-officio", n. 58.) 

Santiago Ayala (466), filho de José Ayala e de Maria 
Justa Estigarriba, nascido a 1 dc maio de 1885, 

*~ 110 Paraguáy, • residente á rua Barcellos Domin-
gues, n. 48, empregado publico, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Campo 
Grande. (Qualificação requerida, n. 2.854.) 

Rivadavia Manoel Pinto (467), filho. de"Deozilio Ma
noel Pinto e de Maria Pereira Pinto, nascido a 15 
de maio de 1910, no Districto Federal, residente 
em Ponta Grossa, lavrador, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Guaratiba. 
(Qualificação requerida, n. 5.020.) 

Euzebio Gonçalves de Andrade Silva (468), filho de 
Antônio Gonçalves de Andrade Silva e do Umbe-
lina de Paula e Silva, nascido a 24 de fevereiro 
de 1901, no Districto Federal, residente á rua Bar
cellos Domingues, n. 140, commercio, casado, cora 

'" domicilio eleitoral no districto municipal de Cam
po Grande. (Qualificação requerida, n. 3.760.) 

João Gregorio da Silva (469), filho de Gregorio Bento 
da Silva e dc Maria' do Desterro de Jesus, nascido 
a 4 de março de 1898, no Districto Federal, resi
dente á Barra de Guaratiba, commerciante, casa
do, com domicilio eleitoral no distrieto municipal 
3e Guaratiba. (Qualificação requerida, n. 5.009.) 

Felipe Gabriel Haiclc (470), filho de Nicolau Gabriel e 
de Rachid Gabriel, nascido a 23 de maio de 1910, 
no "Districto Federal, residente â. rua -Felippe 
Cardoso, 11. 47, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal ds Santa Cruz. 
(Qualificação requerida, n. 4.855.) 

Luiz Gonzaga Coelho dé Novaes (471), filho de Manoel 
José de Moraes e de Marietta Coelho de Moraes, 
nascido a 21 de junho de 1910, no D, Federal, re-
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sidente á rua Thereza Ghristina, n. 84. commer- 464. 
cio, solteiro, com ciomicilio eleitoral uo districto 
municipal de Santa Cruz. . (Qualificação reque-
rida, n.. 4.862.) 

,^53. Manoel Justjno. das Neves (473), filho de,Silvino Ma
noel Neves"e. de Lud ovina Maria de\ Jesus, nas
cido a 3 de maio de 18Õ6, no Districto Federal, 
residente á Estação de Santíssimo, operá
rio, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal tle Campo Grande. (Qualifica-

/ ção requerida n. 5.714). 
45 i. José de Carvalho Guimarães (474), filho de Luiz Pe

reira de Soiíza Guimarães e de Carmelia cie Car
valho Guimarães, nascido a 12 de agosto cie .1912, 
no Districto Federal residente á ' rua Yiu-
va Dantas, n. 46, contador, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Campo 
Grande. (Qualificação requerida n. 24). 

455., Benedicto Antônio de Faria- (475), filho de Luiz An
tônio de Faria e de Theodora Vieira dos Reis, 
nascido a'15 de julho' de 1:885, em Villa do Rio 
Claro, Estado cio Rio de Janeiro, residente á 
rua Barão de Capanema n. 2, funecionario pu
blico, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Campo Grande. (Qualificação re
querida n. 5.985). " 

456. Bénèclicto Antônio Barbosa. (476), filho de Eyponina 
de Castro Sá 'Vianna, nascido a 24 de setembro 
de 1900, no Distrioto Federal, - residente em 
Sepctiba, sêm numero, operário, municipal, ca-
saáo, com domicilio eleitoral no districto 
mcmicipal' de Campo Grande..' (Qualificação re
querida n. 6.424). •' 409.' 

457. Sebastião de' Souza França (477), filho dcLeocadio 
. ' de Souza França e, de Felismina de Souza Fran

ça, nascido a 17 de maio de 191.1, nò Distrieto Fo-
leral, residente "em Campo Grande, Estrada Simão 

de. Lobo s|n.-, lavrador; solteiro, com domicilie 
eleitoral-no districto municipal-dé 'Campo Grau 
de; (Qualificação requerida n. 5.097). 470. 

Afistides Lias Corrêa (478), filho de João Dias e de 
Geríruaes Dias cie Oliveira, nascido, a 2 de de
zembro cio 1912, no Districto Federal, residente 

• em Santa Cruz á rua Duque de Caxias,, n. 423, 
• empregado publico,' solteiro, com domicilio -elei
toral no -districto. "municipal de Santa Cruz. (Qua
lificação requerida n. (i.^412). 

Ondhia de Souza Teixeira (479"), filha de Antônio José 
Teixeira e de. Isaura de Souza Teixeira, nascida a 
25 de novembro de 1909, no Distrioto Federai, 
residente em Campo Grande, Estrada Rio da Pra
ta n.'800, domestica, casada, com domicilio elei
toral no districto municipal dc Campo Grande. 
(Qualificação" requerida:.n'.-'5.693) . 

400. 'Albino'Madeira. (480), filho tíe' dc Manoel Antônio Ma-
•'* deira, e de Rita Jesus-'Cardoso,- nascido a 16 de 
' janeiro cie 1904. no Districto Federal, em Santa 

Cruz, á rua" Areia Branca n. 15, empregado mu
nicipal, casado,"com domicilio eleitoral no distri-
cto municipal de Santa Cruz. (Qualificação re- .473 
querida' h. 5.953) . • • 

46J . Noé .Rodrigues de Paula- (481), filho de Francisco Ro
drigues de. Paula e de Rita Rodrigues de Paula, 
nascido a 28 de novembro de 1912, em Recreio, 
Estado de Milías-Geraes,' residente em.SaiiLa Cruz, 
á rua' Chá n. 754, commercio, solteiro, com do
micilio eleitoral no'districto municipal de Santa . 474. 
Cruz. (Qualificação'requerida n.-5.930) . 

402. "Itatnaj- Lúcio-dé Souza (482), filho de José Lueio de 
Souza e dc Benta Maria dos Santos, nascido a 2 
de fevereiro de 1904, em Rio Pardo de Leopoldi-

' -na, Estado cie Minas Geraes, residente á rua Ge
neral' Olympio n. 233, marceneiro, casado, com 
domicilio eleitoral no •districto municipal de San-

• ta Cruz. (Qualificação requerida n. 5.91-4). .• 
403. Mario Machado de Souza Filho (483), filho de Mario 

Machado cie Souza c de Elvira Marques de Souza, 
nascido-a-1 de janeiro de 1912, no Districto Fe
deral, residente á rua Senador Cartiarâ n. 6, bar
beiro, solteiro,, com domicilia eleitoral.no districto 475 

• municipal de-Santa Cruz. íQualifiaaçâo requeri
da n. 5.25-i; . 

471, 

472. 

475, 

João Alves da Costa (484), filho de Vicente Alves da 
Costa e de Felismina da Conceição, nascido a 4 de 
julho dc .1904, no Estado, da Parahyba, resi
dente em Mendanha, lavrador solteiro, com 
domicilio eleitoral, nò districto municipal de Cam
po. Grande. .(Qualificação requerida n. 4.899).., 

ciaria Ribeiro Gomes (486), filha de'Cândido de Jesus 
'Gomes e de Verte Izabel Ribeiro Gomes, nascido a 
35 de julho de 1912 no Districto Federal resi-

: dente á rua Maravilha n. 24, commercio, soltei
ra, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de Realengo. (Qualificação requerida nume
ro 499) . . 

Antonia Moura (-487), filha tíe Antônio de.-Moura e de 
Francisca da 'Silva Moura', nascida a 13 de junho 
•de 1916, no Districto Federal, residente na."estra
la Rio São Paulo n. 30, commercio,.solteira, com 
domicilio eleitora] no districto municipal de Rea
lengo. (Qualificação requerida, n. 493.) 

Luiz .Pauto Silva (488), filho de Sebastião-da Silva e 
de Florindá Maria da Silva, nascido ã 29 cie mar
ço de 1911. no Estado do Rio dè Janeiro, residente 
á estrada Guandu de Serra, sem numero, operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Campo Grande. (Qualificação reque
rida, n. 5:885.) : 

Luiz da .Silva Trindade (489), filho de Ignacio cia Silva 
Trindade e de Maria Izabel da Conceição, nascido 
a 14 de março de 1897, no Estado cio Rio de Ja
neiro, residente á estrada da Capoeira, lavrador, 
casado, eom domicilio eleitoral "no districto mu
nicipal de Campo Cirande. (Qualificação reque
rida, n. 5.886.) • ' 

Joaquim Pinheiro (490), filho de Raul Pinheiro è de 
Julieta da-Silva Pinheiro, nascido a 27 de setem
bro de 1908, em Rezende,- Estado do .Rio de Ja
neiro, residente á rua Fonseca, n.• 252, commer
cio, solteiro, com domicilio, eleitoral no districto 
municipal de Realengo. (Qualificação requerida, 
;i. 40Ò.) ' • 

Sebastião Francisco da Silva (49.1)-, filho.de Juvenal 
Francisco da Silva e de Olympia Leopoldina Rosa, 
nascido a 19 de março de 1.910, no Districto Fe
deral, residente á rua Joaquim Marques, sem nu
mero, operário, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto "municipal de Campo" Grande-. ' (Qua
lificação requerida,'n. 5.585.) 

Antônio Caetano cie Souza Nunes (492). filho dc Manoel 
Caetano de Souza e de Maria Nunes de Souza, 
nascido a 31 dè julho de 1909, no Districto Fe
deral, residente á rua Joaquim Marques, sem nu
mero, operário, solteiro, com domicilio'- eleitoral 
no districto municipal de Campo Grande. (Qua
lificação requerida, n. 4.809.) -

Antenor Nascimentode Oliveira .(493), filho de Gabriel 
Raymundo de Oliveira e de Elisa Maria do Nas
cimento, nascido a 30.de março de 1912, no Dis
tricto Federal, residente á rua. Pinheiro Guima
rães n. 59, casa 1, empregado municipal, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Realengo. (Qualificação requerida, n'. 6.741.) 

João Francisco Rodrigues (494), filho de' José Fran
cisco e de' Antonia Preoeliana de Almeida, nas
cido a 30 de setembro de "1904, no Estado do Rio 
de Janeiro,'residente á rua Felippe Cardoso nu
mero 201, operário, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de- Campo Grande". 
(Qualificação requerida; n. 5.0S2.) 

Felippe Gonçalves da Silva. (495), filho de Luiz Gon-
• çalves da Silva e de Maria Justina da..Conceição, 

nascido a 26 de julho de 1900, no - Districto Fe
deral, residente-.á rua Tanque do Anil, sem nu
mero, operário, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de, Campo'...Grando;. (Qualifi
cação requerida, n. 5.123.) .' 

Folisbella Reis Machado (496),' filha de José Furtado 
dos Santos e de1 Jacintha Miscãp, nascida a 2 de 
maio de 1894, no Districto Federal, residente á 
rua Delphim Carlos n. 15, funecionaria munici
pal, casada, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Realengo. (Qualificação requerida, 
n. 258.) - -'• • --' 

Rubem Guimarães Faria (497), filho de Manos! Pinto 
dc Faria e de Atbertina de Menezes Guimarães 
Faria, nascido a 1 de julho'de 1901. no Distrieto 
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Federal, residente em Morgado, Guaratiba. com
mercio, .solteiro, com. domicilio eleitoral no dis
tricto municipal dc Guaratiba. "(Qualificação re
querida, n. 5.444.) 

477. Maria Celeste de Vasconcellos (49S), filha.de Alfredo 
Ramos de Vasconcellos' e de Anna Oliveira Vas
concellos, nascida a 3 de março de 1911, no Dis
tricto' Federal, residente á estrada da Pedra, nu
mero 475, domestica, solteira, com domicilio elei
toral no districto municipal de Campo Grande. 
(Qualificação'requerida, n. 4.951.) 

478."Sebastião de Paiva Alves (499), filho de'Christovão Pe
reira Alves' e de Jaciptha de Paiva Alves, nascido 
a 12 de fevereiro de 1905, no Districto Federal, 
residente á estrada do Retiro n. 46, commer
ciante. casado, com domicilio eleitoral no distri-
cto. municipal do Realengo.' (Qualificação reque
rida, n. 404.) 

. 479. Francisco Tavares Rennó (500). filho de Augusto do 
! Paulo Rennó e de-Maria da Silveira Rennó, nas'-. 

cido a 9 de março de. 1909, em São Bento de Sa-
pucahy, Estado de São' Paulo, residente á rua 

•Oscar n. 40, commercio, solteiro, com domicilio 
. eleitoralno districto municipal de Realengo. 

(Qualificação requerida,-n. 9.529.) 
480. José Vieira Sandes (501'), filho de Antônio Bezerra 

Sandes e de Antonia, Vieira Sandes, nascido ã 31 
•de maio de 1914, ém Victoria, Estado ide Alagoas, 
residente á rua Emilio Menezes, i i . 104, commer
cio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 

.municipal do Realengo. (Qualificação requerida, 
n. 70.) 

Ruy Rangel (502), filho de Climcrio Rangel e de Cas
torina Gomes-Rangel, nascido a.28 de junho do 
1914,-no Districto Federal, residente'á rua Fon
seca, n. 161,*commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Realengo. 
(Qualificação requerida, n. 505.) 

Francisco José de Oliveira (503), filho de José Cân
dido Thiago e de Luiza Francisca de Oliveira, nas
cido a 16 de julho de 1906, no Estado de Minas 

.'Geraes, residente â Est. da Pedra,.sem numero, 
lavrador, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Campo Grande. (Qualificação 

• requerida, n. 47.) -
483. José Jacome Campello (504), "filho de Lèondas de. Fi--

gueiredo Campello e de. Hermengarda Maria dos 
Santos Jaconie Campello, nascido a 23 de jullio 
de 1907, no: Districto. Federal, residente a rua Ba-
silio da Gama, n. 57, 2° sargento do Exercito, ca
sado, com domicilio eleitoral no districto munici-

, pai de Realengo. (Qualificação requerida, n, 69,) 
484. Henrique-Leite Jardim (.505), filho de Marcelino-Pinto 

Ribeiro Jardim c de Adalia Ferreira Jardim, nas
cido a 11 de, agosto-de 1890, em Cruzeiro, Estado 
de São Paulo, residente á rua Tenente Costa, nu-

miero 100, commercio, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Realengo. (Qualir 

.ficação requerida, n. 80.) 
Waldemar dc Souza Nunes (506), filho do Henrique 

Nunes e de Clodosina de Souza Nunes, nascido a 
22 de outubro dc 1909, no Districto Federal, resi-

• dente á'Praça da Legalidade, n. 22, operário, sol
teiro, com domicilio eleitoral, no districto muni-

"cipal'de Santa Cruz. (Qualificação requerida, nu
mero 108.) . 

Wamderlino Coelho da Silva (507), filho de João Fran-
! cisco da Silva é de Orminda Coelho da Silva, nas

cido a 23 de janeiro de 1912, no Districto Federal, 
residente á rua FelippcCardoso, n. 207, operário, 
solteiro, com domicilio eleitora! no districto' mu-

• nicipal- do Santa Cruz. (Qualificação requerida, 
11. 5.947.) " . . . 

.487.' Elpidio Falleiro (508), filho de Trajano Falleiro e de 
Maria Laves Gonçalves, nascido a 28 de junho de 
1905, no Districto Federal, residente á rua São 

. Benedicto, n. 545, empregado municipal, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 

; . • Santa Cruz. (Qualificação requerida, n. 6;432.) 
488, Manoel Maurício (509), filho de Pauliuo José Maurício 

.o de Ludovina Julia-de Oliveira., nascido a 11 de 
a b i i l d c 1910, no' Districto Federal, residente á 
travessa do Chã, n. 785. operário, solteiro, com 

485. 

486: 

489. 

490. 

491. 

.492. 

493. 

494. 

495, 

496. 

.497. 

498; 

499, 

500. 

501. 

domicilio eleitoral no districto municipal de San
ta Cruz. (Qualificação'requerida, n. .5.929.) 

Lino da'Silva Gomes (510), filho de Nilo da Silva Go
mes e de Clementina Maria da Conceição, nascida 
a 11 de-setembro de 1905, no Districto Federal, 
residente no Curral Falso, operário, solteiro,!" com 
domicilio eleitoral no districto municipal de San.-», 
ta Cruz. (Qualificação requerida, n:, 5.923;) 

Manoel Gomes da Cunha- (511), filho de Manoel José dá 
Cunha e de Carlota Gomes da Cunha, nascido a 3 de 

junho de 1907, no Estado'do Rio de Janeiro, resi
dente á Est. Guandu' do Sena, negociante, casado, 
com domicilio eleitoral ho- districto municipal de 
Campo Grande. (Qualificação requerida, n. 5.891.) 

Sebastião Nery (512), filho dè Antônio Jacintho Nery 
e de Maria Luiza da Silva, nascido a 21 de maio 
de 1898, no Districto Federal, residente á Est. Ma-

• «arca-, lavrador, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Guaratiba. (Qualificação 
requerida, n. 455.) 

Francisco Pedro Macedo (513), filho de Pedro Fran
cisco Macedo e d e Jovilna Maria Macedo, nascido 
a 17 de abril de 1915, no Districto Federal, resi
dente no Curral Falso, operário, solteiro,.com do
micilio eleitoral no districto municipal de Santa 
Cruz. (Qualificação requerida, n. 6.434.) 

Sebastião de Oliveira (514), filho de João Antônio de 
Oliveira e de Rita de Oliveira, nascido a 18 de abril 
de 1913, ,no Districto Federal,, residente á estrada 
do Retiro, 31, commercio, solteiro, oom domicilio 

- . eleitoral no districto "municipal de Realengo. (Qua
lificação requerida n,. 506.) • 

Moacyr Lopes de Souza (515)'...filho de Nicolino Cân
dido Lopes de Souza' e dé Maria Magdalena Guedes 
de Souza, nascido a 23:dè}maio de 1909, no Dis
tricto Federal, residente âestadra Magarça, lavra
dor, soReiro, com dómicinò eleitoral no districto 
municipal de "GuaratibaV (Qualificação requerida 

.n. 5.016.) "' : 

Manoel Leocadio de Freitas (516), filho do Antônio 
Leocadio de Freitas e de Maria Felicíssima de Je
sus; nascido a 18 de outubro de 1889, em S. Paulo 
de Muriahé, Estado de Minas Geraes, residente & 
rua Fonseca, 67, funecionario publico, casado, com 
.domicilio eleitoral np districto municipal de Rea
lengo. (Qualificação requerida, B. E. numero 
6.261.) " .. 

Niçasio da Silva (517), filho de Manoel José da Silva. 6. 
de Maria Luiza da Conceição, nascido a 16 de ou
tubro de 1914, no Districto Federal, residente â 
rua.S. Bento, 2,'commercio,-'solteiro, com domi-. 
cilio eleitoral no districto municipal de Realengo.' 
(Qualificação requerida n. 57.) "-

Jayme Coelho (518), filho de Ignez Custodia Narciza, 
nascido a 19 de outubro, de 1913, no Districto Fe
deral, residente á estrada Simite Agua Branca, 
1.766, operário, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Realengo. (Qualificação 
requerida, n. 51.) 

Jesus de Almeida Reis (5,19), filho de Plácido Meirelles 
de Almeida-Reis e dc Ludovinda Amalia de Mello, 
nascido a 30 de dezembro de 1898. no Districto 
Federal, residente á rua Santo Antônio, 49, ope
rário, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de .Campo Grande. (Qualificação re
querida," n. 5.3Ò2.) 

Ignacio "Alves dó Nascimento (520), filho de Belisario 
José do Nascimento e de Francisca Alves dos Reis, 
nascido a 8 de dezembro de 1902, no Districto Fe
deral, residente a estrada Rio-Sâo Paulo, 5.011, 
-commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Campo Grande. (Qualifica
ção requerida, n. 5.071.) 

Antônio Ricardo Filho (521), filho de . Antônio Ri
cardo da Silva e de Genelicià Maria da Silva, nas- « 

-cido á 2 de maio de 1912, no Districto Federal, re
sidente á estrada do Campinho, operário, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Campo Grande.' (Qualificação requerida, numero 

' 5:037.) 
Mario'José de Carvalho (522), filho de Antônio Jçsó 

* de "Carvalho ,e de Maria da Gloria de Carvalho, 
nascido a 15 de maio de 1911, no Districto Federal, 

- Tnsidente a rua da Chita? 41,-commercio, solteiro, 
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com.domicilio eleitoral no districto municipal do 
i„, "g 1 6"* 0 ' '„<Ç««»«<*0ão requerida, n. 502.) • 
LuizanCardoso Ribeiro (523) ..filha de Laurianò João 

Ribeiro: o de- Stcíla Maria Cardoso, nascida a ? 18 
- ^ ^ " v - f 1 9 0 ^ - 1 1 , 0 - 0 1 5 1 " 0 1 0 Federal, residente 

V j . c tW''a Tinhoos, 10, commercio, casada, 
com-domicilio eleitoral no districto municipal de 
í ^ ^ o 0 ^ 1 " 1 6 - - ÍQ u a i i I i caeão requerida, B. E . 

Hugo Miguel Apgelo da Silva (524), filho de Miguel Ân
gelo da Silva e de Cândida Xavier Rabello, nascido 

. a -3.de--setembro do 1909, no Rio,de Janeiro re
sidente.á rua Azevedo Coutinho, 01, operário sol
teiro, com domicilio eleitoral no distrieto muni
cipal de Realengo. (Qualificação requerida, nu-

• - mero 5.349.) 
João Thomaz do Nascimento (525), filho de Elesbão 

. José do. Nascimento e dè Joaquina Maria de Car
valho, nascido a'5 de maio de 1900, no Districto' 
Federal,' residente ,a rua da Fiação, 11, commer
cio, casado, .com domicilio, eleitoral no distrieto 
municipal -de Realengo. (Qualificação requerida, 

. n. 399.)' ' • • ' . ' • 
Anaiz?de. Almeida Costa (526), filho de Flavia"Rosa d« 

" Almeida, nascido a 20 de abrir de 1912, no Dis
tricto Federal, residente á, rua Encanamento, 100, 
lavrador, solteiro, com domicilio eleitoral r o dis
tricto municipal dé Campo Grande. (Qualificação 

.requerida n. 4.879.) " 
Qnofré';Rosário Ferreira (527), filho de Moysés Car-

doso do Rosário e de Rosa Paiz Ferreira, nascido a 
"25 de" setembro de 1912, no Districto Federal, re
sidente á estrada de Juãry, 369, barbeiro, casado, 

;.eom domicilio eleitoral no districto munieipal do 
" •. ;Campo. Grande.- (Qualificação requerida, numero 
. . 5.897.) ' 
Euciydes-José. Rodrigues (528), filho de Lourenço Jos<? 

Rodrigues e de Antonia Maria Baptista, nascido a 
.26 de setembro de 1897, no Districto Federal, re
sidente á estrada Marechal Galdino, 401, operário, 
casado, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de-,Santa Cruz. (Qualificação requerida, 
n. 6.430„) • • • ' - . . 

Jüliela Emil-iã"da- Silva (529), filha de.André Martin3 
' da Silva'é de'Emilia Maria Martins, nascida a 28 

; dé agosto ;.de 1890, em Angra dos Reis, Estado do 
Rio de Janeiro, residente á rua Francisco Belisa
rio, 108; commercio, viuva, com domicilio . elei
toral rio districto municipal de Santa Cruz. (Qua
lificação requerida, n. 239.) 

José dá. Costa Leitão (530)-, filho do Manoel Joaquim 
Leitão e de Evarista da Costa Leitão, nascido a . 

'27-de agosto do. 1909. no Districto Federal* resi-
• dente ho Largo Matadouro, 21,- commercio,, sol- ( 

teiro, corri, domicilio eleitoral no districto muni-* 
-cipal,de Santa-Cruz. (Qualificação requerida,, 
n. 6.438.) . . •• ., '. 

"üJüclides Albino de Oliveira (531), filho de Albino 
Antunes de Oliveira e de; Francisca Cardoso de 
Oliveira, nascido a 10 de abril de 1910, no Dis
tricto Federal,-residente á rüa Areia Branca, 143, 
barbeiro, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de . Santa Cruz; (Qualificaçã» 
requerida, n. 4.853.) / 

lúánoel Bòncgno Dias (532), filho de Benegno -Antônio 
Dias e de'Maria da Conceição,.nascido a 12 de 
fevereiro de 1907, no Estado do Rio de Janeiro, 
residente á rua Areia Branca. 240, operário, sol-
teiro, com domicilio eleitoral no distrieto-muni
cipal de- Santa Cruz. (Qualificação requerida, 
n. 6.447.) 

Joaquim "de Souza (533),'filho de Ursulino Helario de 
Souza e de Joaquina do Desterro, .nascido a 5 do 
julho de 1891, no Distrcito Federal, residente á 
rua Rio da Prata, 92, operário, solteiro, com do
micilio eleitoral "no districto municipal de. Cam
po Grande. (Qualificação requerida, n. 5.981.) 

Álvaro Antunes de Carvalho-(534), iilhõ~deChrispi-
niaiio Alves Antunes e de, Ernestina Lop.es An
tunes, nascido a 19 de .abril de 1910. no Districto 
Federal, residente á rua Thereza Christina, 62, 
commercio, casado; ~ com domicilio eleitoral no 

; districto municipal de Santa.Cruz.- (Qualificação 
requerida, n. 5.952.) 
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- Leoeadia- Djas Machado (535), filha de Manoel- Josó 
Machado e. de. Petronila Filomena Machado, nas
cida a 15 de abril de 1893, no Districto Federal, 
residente Á Estrada da Pedra, s|n, professora, 

.solteira, eom domicilio eleitoral "no districto mu
nicipal de Guaratiba". - (Qualificação requerida, 
h . '517.) 

Garpar Martins (536), filho.-de Antônio Martins e de 
JVIargarida Joaquina Moreira, nascido-a 12 de 
abril de 8194. no Districto Federal.- residente á 
rua-Professor Valadares, 165, capitão longo cur
so," casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Realengo.. (Qualificação "ex-offi-

'cio", n. 31.855.) : . . . 
Isolina Dias da Silva (537), filha de Anna Machado 

Corrêa, nascida a 12 de outubro de 1892, no Dis
tricto Fedearl, residente -em Pedira Guaratiba, 
domestica, - casada, - com domicilio eleitoral no 
districto municipal' de Guaratiba. (Qualificação 
requerida, n. 4.748.) • 

José Jorge Leite (538), filho de Pedro Pereira Leite <J 
de Maria Antonia de-Azevedo-Leite,"nascido a 7 
de março de 1916. no Districto Federal,-residente 
á rua do Retiro, 53 estudante, solteiro, com do
micilio eleitoral'no districto municipal,-de Réa-

, ..lengo. (Qualificação requerida, n. 114.) 
Benedicto "Joaquim. Cesario (539), filho de ..Manoel 

Joaquim Cesario o do Castoria Maria das Dores, 
nascido a 30"de dezembro de 1897, no "Districto 

-.̂  Federa], residentef á rua S, Benedicto, 535, fune
cionario municipal, - casado, com domicilio elei-* 
toral no districto municipal ^de Santa, Cruz.i 

. . (Qualificação requerida, n. 5.959.) 
Orlando Marques dos.Santos (540), filho de Marques 

Antônio .dos Santos, e de Victòrina Joaquina" da 
Conceição,-nascido-ã 10 de outubro de-1897. no 
Districto -Federal, - residente á Est. da Pedra, 
operário, casado,- com • domicilio eleitoral no dis
tricto munieipal dc Guaratiba. - (Qualificaçãui 
requerida, n; 5.287.) 

Jordão José Gomes (541), filho de Viceneia Maria de 
Conceição, nascido a -27. de. junho de 1889; rio-
Districto-Federal, • residente á rua-Nèstor, 898, 
commerciante, "casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal do Santa Cruz, (Qualificação 
requerida, n-. 4.859.) " . 

José Vianna (542), filho de Manoel José Vianna e dé 
, Ambrosma Vianna, nascido a 5 dc Julho de 19.04, 
no Districto Federal, residente á rua Macapá, 72j 
operário, casado,1 com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal, de Santa Cruz. (Qualificação 
requerida; n. 5^839.) 

Octácilio José do Oliveira (543), filho de Manoel Jos5 
de-Oliveira e -de Amélia Santos dc Oliveira, nas
cido a 30 de agosto do 1903, '.em. Pétrolina, Es
tado dè:; Pernambuco, residente á rua Barreto da1 

Cunha, 16, -operário, solteiro, com domicilio elei
toral no distr.i to municipal de Realengo. (Qua-

. lificaçãò requerida, n. 6.371.) • 
Armênio Francisco' • Chorem (544), filho de Francisco 

Gherem e de Clara,:Francisca,1 nascido á" 21 .de-
janeiro" de 189.8, no Districto. Federal, residente 
á rua General. Olympio,. 878,. operário, casado, 
com domicilio eleitoral,no districto,municipal do 

- ' Santa. Cruz. (Qualificação, requerida, n. 4.660.)' 
Isidro Manoel Lobo (545), fiilio de Luiz Manoel-Lobo 

' c de Maria Joaquina da Conceição,' nascido s 2 3 . 
de setembro de 1871, em. Pàracamby, Estado do " 
Rio de -Janeiro, ..residente., á rua Rangel Pestana 
n-, 18, commercio, casado, com domicilio-eleito
ral no districto municipal de Realengo. (Quali-

. : ficação requerida, n. 1.150.) 
Herotildcs".de "Souza (540), filho de Izabel Maria da 
. •' Conceição,: nascido a 30 de outubro de 1915, no 

Districto Federal,' residente á rua Capitão Ru
bem n.-60, operário,-solteiro, com'domicilio elei
toral no districto municipal dé Realengo. (Qua-

- lificaçãò requerida, n.'.396.) 
Júlio Pereira-de Lima (547), filho de Francisco "Pe

reira de .Lima e de Enedina Pereira de Lima, 
.nascido a 2 de julho de 1914, no Districto Fe
deral, residente. á rua Thereza Christina-n.-50, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral-no dis
tricto municipal de Santa Cruzv ^(Qualificação 
"éx-offeiioV.n. 2.560.). 
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542, 

527. Joaquim' Farias' dos Santos (549), filho de Joaquim 
:' Farias dos Santos e de Cândida de Jesus Farias, 

nascido-a 2 de abril'de 1897J no Estado do Rio 
de Janeiro, residente á estrada" do Santíssimo, 
motorista, casado, com .dcmiíciiío, eleitoral no dis
tricto. municipal de Campo Grande. (Qualificação 
requerida, n. 5.148.) 

528. Antenor Marques Coimbra (551), filho de Manoel 540, 
Marques Coimbra Júnior e de Anna Victorina 
de Souza, nascido a 14 de setembro_de 1895, no 
Distrieto Federal, residente á- rua diTViação nu
mero 20, commercio, casado,, com, domicilio elei-

' "' . ' torál no districto municipal "de Campo Grande. 
Qualificação requerida, n. 4.920.) 

529. Ottelina Coelho da Silva . (552),:.filha. de. Luiz Gomes 
Coelho, ,e de Ottilína da Silva Coelho, nascida a 
22 de.maio.de 1901-, "no Distrieto Federal, resi-

. ,,-tl dente á rua Gramurim n. 23,.professora muni-
• ' cipal, casada, com domicilio eleitoral no distri

cto municipal de Campo Grande. (Qualificação 
requerida, n. 4.905.) —• . 

530; Ernesto Joaquim de Oliveira (553.), filho de Thiago 
Joaquim de Oliveira e de Arminda. Rosa de Oli-

-,•' . veira, nascido a 15*de julho de 1901, no Estado 
.. do Rio de Janeiro, residente é. avenida Areia 

Branca n. 108, operário, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Santa Cruz. 

. - (Qualificação requerida, n. 6.431.) 
531. 'Pontino Ferreira Lyra (554), filho de Levino' Ferreira 543 

Lima e de Florzina Maria da Silva, nascido a 16 
• de julho de 1912, no Estado do Rio de Janeiro, 

residente á rua Felippe Cardoso n . ' 431, operá
rio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Santa Cruz. (Qualificação reque-

- rida,- o. 5.255.) - •• f •"' - • 
552. Antonietta- da Silveira. (555), filha.;de Alcino da SiI- 544, 

• veira e'.de-Maria Vicencia-"clã Silveira, nascido 
a 10 dê novembro de 1900,tem Piracema, Es
tado de,Minas Geraes, residente á rua Luiz Silva 
n. 12, domestica, casada, com domicilio eleitoral 
no districto municipal" de Realengo:' (Qualifica-

• ••' ção requerida, n. 259.)-
533. Oswaldo Guimarães (556), filho de Maria Deolinda de 545. 

Jesus, nascido a 10- de dezembro do 19.01, no 
Estado da Bahia, residente á rüa do Império nu
mero 177, funecionario publico, casado, com do
micilio- eleitoral no districto munieipal-de^Santa-

• " Cruz. (Qualificação requerida, n. 5.254.) 
534. Álvaro- de Oliveira Braga (557),' filho "de Tancredo 546. 

de Oliveira Braga o de Ida Francisca Braga, nas
cido a 20 de.julho de 1912, nò Districto Federal, 

..residente á rua I a n. 485,'operário, solteiro, com 
domicilio eleitoral no' cfistrièto municipal de . 
'Saitla Cruz. (Qualificação requerida, n. 5.242.)';--

535. Leonor Ferreira de Souza (558), filha de Manoel José 
Ferreira "e de Atnalia Augusta - Ferreira, nasci
da a 27 de setembro de 1897, no Distqcto Federai, 
residente á estrada cie Santa Cruz 11, ,195, domes
tica, casada, com domicilio eleitoral no districto 
municipal cie Campo Grande.''(Qualificação re
querida, n, 5,977.) 

530. Brasilino Bernárdes de Souza ('559). filho dc José 
': Bernárdes de Souza p de Josepha Rodrigues de 

. Souza, nascido a 1.5 de abril de 191.2, em Ala
goas, • residente a. rua império n. 31. operário, 
casado, com -domicilio eleitoral no districto' mu
nicipal de Santa Cruz. (Qualificação requerida, 
n. 5.958.) . " . 

537. Gastão Emetcrio de Carvalho (560). filho dc Luiz Leo 
cie Carvalho e de Anastácia /Maria de Carvalho, 
nascido a-3 de março de 1894, no. Estado do Rio 
•de Janeiro, residente • á. rua .Thereza Christina 
n. 56, operário, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Santa Cruz. (Qualifi-

'" „ cação "ex-officio"; n. 2.555..), •- 550 
538. Amalia Ferreira (561), filha de Manoel José Ferreira 

e de Amalia Augusta Ferreira! nascida a 31 tíe 
janeiro de -1913, no Districto.-Federal, residente 

- á estrada Santa Cruz n. 195, .domestica, solteira,1 

com domicilio eleitoral no districto municipal de 
- ' Campo Grande. (Qualificação requerida,, nume- _ 551. 

ro 5.976.) ' ' 
539. Eudoxia Marcondes cios Santos (562), filha dp doutor 

547. 

549. 

Antônio Marcondes dos Santos e de Maria Riear-
dina Marcondes dos Santos, nascida a 7 de março 
de 188.9, no Estado dó Rio cie Janeiro, residente á 
estrada do Rio Preto n. 53, domestica, casada, 

- com domicilio eleitoral no districto municipal de 
. Campo Grande. (Qualificação requerida, nume-
. ro 5.969.) . * r 

Lucincia 'Gãrdidlo de Souza Barros (563), filha de An
tônio Gar.diolo e de Maria Belló, nascida a 29 de 
novembro de 1906, em São Paulo, residente á es
trada do Mendanha, sem numero, " funecionario 
municipal, casada,, com domicilio eleitoral no dis
tricto müíiieii>al de Gampo Grande. (Qualifica
ção requerida, n. 5.310.) 

Rçjdolpbo Maria do Carmo Madureira (564), filho de 
Mathias Maurício Madureira e de Urnbelina Maria 
do Carmo Madureira, nascido a 20 de. setembro 
de. 1885, em Sorocaba, Estado de .São Paulo, re
sidente á rua Dr, Augusto' Vasconcellos n. 122, 
professor, viuvo, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Campo Grande.• (Qualifica
ção requerida, n. 4.285.) 

Florentino dá Cruz Oliveira (565), filho de Francisco 
. de Assis Oliveira e de Justiniana Alvim de Oli

veira, nascido a 7 de novembro de 1898, no Es
tado do Rio de Janeiro, residente á rua do Prado 
n. 34, operário, casado,, com domicílio eleitoral 
no. districto municipal de Santa Cruz. (Qualifi
cação requerida, n. 5.909.)' 

José Colleto Gomes (566), filho cie Herménegildo Go
mes da Paixão e de -Ricarda Colleta da Paixão, 
nascido a 11 cie fevereiro cie 1904, om' Alagoas, 
residente á rüa do Prado n. 34, commercio, ca
sado, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de Santa Cruz. (Qualificação requerida, nu
mero 5.920.) 

Adelino Pinto Monteiro (567), filho de Olegario Theo-
philo Pinto Monteiro e de Albertina'-Alves Mon
teiro', nascido a 8 de dezembro de 1901, em Angra 
dos Reis, Estado do Rio de Janeiro, residente á rua 
do Prado n. 34, alfaiate, casado; com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Santa Cruz. 
(Qualificação requerida, n. 5.951.) 

Oetavio, dos Santos. (568), filho de José dos Santos e 
de Anna da Silva Santos,' nascido a 20 de' novem
bro de 1903, no Districto Federal, residente á rua 
Bento Gonçalves n, 130,-operário, solteiro, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de Rea
lengo. (Qualificação requerida, n. 10.783.) 

Antenor da Silva Paranhos (569), filho de Manoel Al
ves de Oliveira Paranhos e de Altina da Silva 
Bastos,- nascido a 11. de junho de 1880, no Estado 

. de Minas Geraes, -residente á estrada Rio São 
Paulo n. 390, commercio, solteiro, Com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Campo Gran
de. '(Qualificação' requerida; n". 513.) 

Elpidio José do'Amaral (570), filho de José Amaral e 
de Rita Maria da Conceição, nascido â 15 de ju
nho de 1906. no Estado do "Rio de Janeiro, resi
dente á rua Geres n. 128, operário, casado; com 
domicilio eleitoral no districto municipal de 
Campo Grande. (Qualificação requerida, nume
ro 5.868.) " ' 

Agenor Gama (571), filho de Alexandrina-Deolinda da 
Conceição, nascido a 8 de dezembro de 1893, 110 
Districto Federal, residente á avenida Carmen 
n. 389, operário-municipal, solteiro, "com domi-
Dilio eleitoral no districto municipal de Santa 

' • Cruz: (Qualificação requerida, n. 6..418.) 
Beuedictom José dos Reis (573), filho de "Antônio Dias 

dos Reis e- de Clara Maria da Conceição, nascido 
a 12 de agosto de 1879, no Estado dé Sergipe, re
sidente á rua Thereza Christina n. 15, guarda 
noeUirnõ, casado, com domicilio eleitoral'no dis
tricto municipal de Campo Grande. (Qualifica
ção requerida, n. 6.285.) -

Aristides Hilário Pereira- (574), filho de Luiz Hilário 
Pereira e de Maria Thereza da Conceição, nasci
do a 21 de junho dc 1907, no Districto Federal, 
residente ao largo da Ilha, lavrador, solteiro, com 

• domicilio eleitoral no districto municipal de Gua
ratiba. (Qualificação requerida, n. 5.410.) 

Lourival Isidoro Pereira (575), filho cie Cândido Isi
doro Pereira e de Damazia Maria de Souza, nas-

-.- ciclo a 6 de julho" de "'1912, no Districto Federal, 
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residente a pedra de Guaratiba, pescador, soltei
ro, com domicilio eleiloral no districto municipal 
de Guaratiba. (Qualificação requerida, n. 5.11(5.) 

Amazilio Quirino de Mello (570), filho de José Qui
nino de Mello e dc Francisca Vianna do Mello, 
nascido a 10 .de abril do 1012, ito Distrioto Fe
deral, residente na Pedra, pescador, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal dc. Gua
ratiba. (Qualificação requerida, n. 70.) 

552. Francisco Mattoso da Gosta (577), filho de Juvenal Pe
reira da Gosta o de Lucinda Mattoso- da Gosta, 
nascido a 13 de abril de 1913, ro Districto Fe
deral, residente á rua Amaral Gosta u. 43, es
tudante, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Campo Grande. (Qualifica
ção requerida, n. 18.) 

553. Manoel cia Silveira Porto Filho (578), filho de Manoel 
da Silveira Porto e de "Miraudolina dos Passos 
Cardoso, nascido a 1 de junho de 1908, no Dis
tricto Federal, residente á Pedra dc Guaratiba, 
estudante,- solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal dc Guaratiba . (Qualificação 
requerida, n. 4.493.) 

554. Christovão Alves Siqueira (579), filho de Antônio Joa
quim Siqueira e de Filonicna Alves Siqueira, nas
cido a 25 de julho de 1900, cm Manáos, Estado 
do Amazonas, residente á rua Carolina Meyer nu r 

mero 35, militar, casado, com domicilio eleitoral 
10 districto municipal de- Realengo. (Qualificação 
requerida, n. 22.) 

555. Pedro Rocha da Silva (580), filho de Manoel Rocha da 
Silva e de Maria Leopoldina- da Rocha, nascido a 
29 de junho de 1907, em Pilar, Estado de Alagoas, 

. residente á rua das Flores n. 17, commercio, ca
sado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Realengo. (Qualificação requerida, nu
mero 6.043.) 

556. Eunice Farias (581)-, filha de José Farias dc Almeida e 
-dc Josiua Farias, nascida a 22 de abril de 1912, 
no • Districto Federal, residente á Pedra de Gua
ratiba, professora, solteira, com domicilio .eleito
ral, no districto municipal de Guaratiba. (Qua
lificação requerida, n. 5.507.) 

5í>7. Dorival Benigno do Nascimento (582), filho de Manoel 
Benigno cio Nascimento e de Maria Malia do Nas
cimento, nascido a 20 de fevereiro de 1913, no 
Districto Federal, residente á rua Leopoldina 
Scabra n. 25, funecionario publico, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal do Rea
lengo. (Qualificação requerida, n. 5.678.). 

558." Alipio. Paulino Rodrigues (583), íilho de^Paulino Ro
drigues e de Clara da Conceição, nascido a 5 dc 
agosto de 1902, em Cabo Frio, Estado do Rio de 
Janeiro, residente á estrada da Gávea n. 60. ope
rário, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal -de Realengo. (Qualificação requerida, 
n. 109.) 

559. Paulina Maria Soares (584), filha de Targino Chrisos-
" tomo Pereira e de Cândida Joaquina dc Jesus, 

nascida a 22 de junho de 1879, no Districto Fe
deral, residente á Pedra de Guaratiba, domestica, 
viuva, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Guaratiba. (Qualificação requerida, nu
mero. 5.507.) 

5G0. Antonia Jesus da Silva (585), filha de João Antônio 
da Silva e de Florentina Rosa de Jesus, nascida 
a 15 de janeiro de 1910, no Districto Federal, 
residente em Ganangá, domestica, solteira, com 
domicilio eleitoral no clistr-icto municipal de Gua
ratiba. (Qualificação requerida, n. 224.) 

a61. João Antônio da Silva (586), filho de Clarindo Antô
nio da Silva e de Antonia Rosa da Conceição, nas
cido a 20 de outubro dc 1883, no Districto Fe
deral, residente em Canangá, lavrador, .solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 

. Guaratiba. (Qualificação requerida, n. 507.) 
562. José Jesus da Silva (587], filho de João Antônio da 

Silva e de Florentina Rosa da Conceição, nascido 
a 6 de setembro de 1914, no Districto Federal, 
residente, em Ganahgá, lavrador, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Gua
ratiba. (Qualificação requerida, n. 221.) 

563. Mathias do Deus Cabral (588), filho de Rosalina Maria 
i-? Mathias, nascido a 29 de agosto-de 1913, no Dis

tricto Federal, residente á estrada'-da Pedra, ope

rário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Guaratiba. (Qualificação requerida, 
n. 4.5U.) 

564. Rubem Alves Cabral (539), filho dc José Luiz Cabra! 
e de Arma Maria Alves Cabral, nascido a 3 da 
maio de 1910. ao Districto Federal, residente ua 
caminho do Fragoso, operário, solteiro, com do
micilio eleitoral no distrieto municipal de Gua
ratiba. (Qualificação requerida, a. 5.275.) 

56-5. Antônio Lopes de Souza Filho (590), íilho de Antô
nio I.opos de Souza c dc Maria Thereza Lopes de 
Souza, nascido a 22 do agosto de 1902, no Districto 
Federal, residente á- rua Gonzaga Bastos n. 111, 
funecionario municipal, viuvo, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de' Realengo. 
(Qualificação requerida, n. 9.561.) 

566. Alzira Soares (591), filha de José Cândido Soares e de 
Paulina Maria Soares, nascida a 16 do agosto de 
1899, no Districto Federal, residente á Pedra cie 
Guaratiba, domestica, solteira, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Guaratiba. 
(Qualificação requerida, n. 5.499.) 

567. Joaquim da Fonseca e Silva (592), filho dc Miguel da 
Fonseca o Silva e de Maria da Silva, nascido a 2 
de agosto de 1897, no Districto Federal, residente 
á rua Teixeira Campos n. 3, commercio, casado, 
.com domicilio eleitoral no districto municipal dc 
Campo Cirande. (Qualificação requerida, numero 
4.435.) 

568. Leonardo cie Souza Sobrinho (593), filho dc Osório 
José de Souza c de Brasilina de Souza, nascido a 
19 de abril cie 1913, no Districto Federal, resi
dente á rüa Coronel Tamarindo n. 560, commer
cio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Campo Grande . (Qualificação .re
querida, n. 5.715.) 

569. Francisco Casado dos Santos (595), filho do José Ca
sado Cesario e de Benedicta Emeliana da Con
ceição, nascido a 10 dc janeiro de 1908, no Dis
tricto' Federal, residente "em Morgado, lavrador, 

* casado, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Guaratiba. (Qualificação requerida, 
n. 5.733.) 

570. Euclides José Braz (597), filho cie Francisco José Braz 
e de Olivia Rosa da Conceição, nascido a 4 dc 
abril de 1899, no Districto Federal, residente á 
estação de Santíssimo,' commercio, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de 

' Campo Grande. (Qualificação requerida, numero 
5.119.) 

571. Avelino Cândido Alves Filho (598), filho de Avelino 
Cândido Alves e de Antonia da Conceição, nas
cido a 29 de setembro de 1906, no Districto Fe
deral, residente á estação de Santíssimo, operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Campo Grande. (Qualificação reque
rida, li; 6.274.) 

"57.2. Euclides dos Santos Marques (599), filho do Annã 
Maria da Conceição, nascido a 5 de junho de 1889, 
no Districto Federal, residente á" estação de San
tíssimo, .lavrador, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Campo Grande. (Qua
lificação requerida, n. 3.007.) 

&T3. Francisco Luiz do Couto (600), filho do José Antônio 
do Couto e de .Euzebia Rosa de Jesus, nascido a 
25 de agosto de 1880, no Estado de Minas Geraes, 
residente á rua Manares n. 19. operário, casado, 
com ciomicilio eleitoral no districto municipal de 
Campo Grande. (Qualificação requerida, numero 
6.057.) 

574. Francisco Gregorio da Rosa (601), filho de Gregorio 
Antônio da Rosa e de Maria Joaquina do Nas
cimento, nascido a 1 de setembro de 1902, no Dis
tricto Federal, rosidente á rua D. Silverio, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Campo Grande. (Qualificação 
requerida, n. ti.293.) 

575. Ayrides de Mello (602), filho de José Dias do Mello 
e de Etelvina Cândida da Silva Mello, nascido a 
20 dc junho de 1912, no Districto Federal, resi
dente a travessa Amaral Costa n. 44, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Campo Grande. (Qualificação reque
rida, n. 299.) 

576. Mario Martins Carneiro Guimarães (603), filho de 
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Januário Martins Carneiro Guimarães e dc Maria 589, 
Augusta Vianna Guimarães, nascido- a 23 de ju
nto de- 1886, no Districto Federa*, residente & 
rua Be tiro a. 30, coram-crero, casado, com domi
cilio eleitoral no districto muHieipai de Realengo. ' - , ' 
(Qualificação requerida,, n. 461.)- . ' 

577. Francisco de Freitas Leonardo (604}, filho de Fran
cisco- Gonçalves Leonardo e dé Azenora Freitas 550. 
Leonardo, naseido a. 1 cte novembro, de 1905. no 
Distrieto Federal,, residente a rua felippe -'Gar--
eiosu.n. 93, barbeiro, solteiro,- com domicilio éfet- ' 

. foraí no dÉstricto-fiumicrpaLdte San-ta ertiz. (Qua-
••Kfieaçao- requerida, B. 4.854'.)-

578.. SaMnu Iwweencio Gomes • (605J, fühcj cte Salustinna 531. 
Maria de Oliveira, nascido a 30 cte Julho de 1.90S, 
no .Distrieto Federal, residente, .â rua' Amaro Ca
valcante B . 19-í,'operaria, solteiro,, eom ctomisife 
eteitorat no distrieto mmàcwl de Campo Grande. 
fQu-alifi-eação-- requerida, n. 4.9094 

579. Jobel cie Barros Casseres (606), filho de José de Barros 
Casseres e de Ludovína da Costa Barros, nascido 592'. 
a -19 de janeiro de 1914, no Districto Federal, re
sidente: á rua D. João '6a. sem numero, operário, 
solteiro', eom domicilio eleitoral na districto mu
nicipal de Santa. Cruz, (Qualificarão requerida, 
n. 5.91-6.) 

580. José de- Albuquerque (607),. filho de Leonardo de Ai- 593. 
buquererufe Luiz Telto e de M^g.Mena Marques 
Coimbra, nascido a 23 d'e maio efe 1909. no Dis
tricto Federal, residente á rua Encanamento^ 199, 
lavrador, solteiro,, com domicilio eleitoral no rtís-
ti-rc-Eo munio-ípal de Campo Grande. (Qualificação 
reque-ridU, n. 5 

581. Maria-Rangel da Gloria Oliveira (SOS),, .filha de übaldino 594. 
da Silva Rangei e de BEsria- Têfíes Rangel, nascida 
a Í5 cie outubro da 1906, no Bis tricto Federal, 
residente â rua Terra, Mõ„ domestica, casada, eom 
domicilio eleitoral no- cffstricto mtraicipaí de Rea
lengo; -.(Qualifica ç.ão requerida, n. 500.) 

5S2..Agaicla de;Watfos £609/,, filha cie João de. Mattos e de 
Delfma Maria- Francisca Ramos, nascida a 20* do 595 
julho de íírtâ; no Districto Federal, residente â 
rua Rito- da Prata do Cabucu, operaria, solteira, 
com domicilio eleitoral no districto munisipal áe 
Campo Grande. (Qualificação reciuerfda. numero-
5.858.) ' 

583. Octaviô Borges cl'e Almeida (6T0)-, filho cie José Borges 
de Almeida e de Se-rafína -Pamperfo • de Almeida, . Q ( . 
nascido a tf de-maio de 1911, no Estado cie São 5 a ' 
Paulo, residente á rua -Encanamento-, 37, pratico. 
de- pharmacia, solteiro, com domicilio eleitoral rio 
districto municipal de Campo Grande. (Qualifica
ção requerida, n. 4,956.)) 

584. . Luiz de Carvalho (6'íí), filho de Sitaplicío de Carvalho 
e cie Paulina cie- Carvalho, nascido a 2 de novembro 
de 1888, no Estado do Rio de Janeiro, residente a 597. 
estrada Santa Cecilia, 86-A,, operário, casado, com 
domicilio eleiloraljio districto municipal de Rea
lengo. . (Qualificação, requerida, n. 5.483.) 

585. Francisco-Arcuio de Jesus (612), filho dc Maria Arcina 
de Jesus, nascido a 13 d'e dezembro cie 1895, uo 
Districto Federal, residente á rua Chitas, 25, opo- 508 
rario, solteiro,, com domicilio eteitorál no districto 
municipal de Realengo. (Qualificarão requerida, 
n. 6.346.) 

586. Benedicto- Corrêa (£13),, filho de José Corrêa de Souza, 
e de Maria Vieira Menezes, nascido a 23 .de no
vembro dc 1965.. no Estado do Rio cte Janeiro, re- . -
sidealc & rua. BvnecficLo. Corrêa, 34, operário, ca
sado, com donTieiliü eleitoral no districto muui-

. • cipal - tíe Realengo. (Qualificação requerida,, au-
mero 5.S26-.) 

587. Gabriel César (614),' filho 'de Américo César c de Ga-
briclla César, nascido a 24 de novembro de 1914, 
em Faria Lemos, Estado (te Minas Geraes, resi
dente á rua Visconde de Inhaúma, 86, commer-

. cio, sotteíro, com dómícríin eleitoral no districto 600 
municipal de Realengo. (Qualificação requerida, 
numero 22..)' - - • 

588. Antônio Diniz (615), filho de Américo Francisco D.iniz 
e de Bfalvina Souza Diniz, nascido a 30 cie ja
neiro de 1900. em.Valença, Estado- do Rio de Ja
neiro, residente á rua Maria do- Carmo. 23, fune-
cidnarío publico, casado, eom domicilio eleitoral 
no- districto municipal de Realengo. (Qualificação 
requerida, n. 9'.569.) 

599. 

Vietor da Silva Guimarães (610), íilhojle Delmindo da • 
Silva Guimarães e de Ignez Erwestina Guimarães, 
nascido a 12 dc abril de 1901, ao Districto Fe
deral, residente á rua Industrial, 39, operário, sol
teiro, com domicílio eleitoral no distrjetu irmm-
eipai de Realengo-. (Qualificação requerida, nu
mero 5-. 229.) v • y~ 

Tlieebaldo "Marins (617), filho cte Bertucio Marins Vi
etor e efe Sebastiaoa, Rosai Marins, nascido a 25 de 
novembro de 1900, no Districto Federal, residente 
i rua Céres, 22, operário, solteiro, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal dc Guaratiba. 
(X. 6'.216.) 

Pítíladeípho Ferreira Dantas (6rS), filho de João Pe
reira Filho e de Josepha Maria da Conceição, nas
cido a 9 de agosto de 1964,. DO Estado- de Alagoas, 
residente á estrada. Òaiifagattoy 899, operário, sol
teiro, coro domicilio eleitoral no districto muni
cipal-, cie Campo Cirande. (Qoalifreação requerida, 
n. SOO.) 

Gentil Pihagi de Lima (019),, filho do Júlio Pinagí ca 
Lima e de Paulina efe Souza Lima. nascido a 10 cie 
setembro de 1903, no Distrieto Federal, residente 
á. rua. Bangu', 46,. operário, solteiro, com. domicilio 
eleitoral no districto municipal de Realengo. (Qua
lificação requerida, n, 5.47*.) 

Hennogenes Antônio da Costa (620), filho de Prudeneio 
Antônio da Costa e de Perciiian» Rosa da Concei
ção, nascido a 3T de março de 1875, no Districto 
Federal, residente- a estrada da Posse, sem numero, 
lavrador, casado, com domicílio eleitoral no dis
trieto municipal', de- Campo Grande. - (Qitalífíençâe-
recruerKla.. rt. 5.128.) 

Maria de Laureies. Azevedo Maya (621).. Mb a do Hen
rique- de Abreu Maya e de Amélia de Azeveuo 
Mava. nascida a 28 cie Junho de '1&10„ no Estado do 
Rio Grande do SuL resMten-te na Pedra do Guara
tiba^ domestica, solteira, com domicilio eleitoral, 
no districto municipal efe Guaratiba. (Quatifiea-
ção requ-erída, n. 

Sarahde Azevedo Maya (6-22), filha de Henrique de 
Abreu Maya & de 'Amélia de Azevedo Maya, nascido 
a 27 de abril, de 1912.. no Estado do. Rio Grande cio 
SçiL. residente á Pedra de Guaratiba, domestica, 
solteira, com domicilio eleiloral no distrieto &>ti-

" -nicipal cie Guaratiba. (Qualificação requenta, 
n. fr.040.) • „ 

fiarm-ino C&rbeeeira (623). filho cU Pautino Corbeceire 
'e de Plietomena Nappa. naseido a 31 de agosto de 
1889-,. em Santa Caütarina, residente á rua Este
vão. ». 134, empregado no- serviço da Fe-bre 
Amar-etla. casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Realengo. (.Qualificação re
querida, n. 1C3 ..i 

Avelino Lacerda: (624);, filho cíe Carlos Joaquim de La
cerda e de Geraldin» Marra dos Santos, nascida a 
1 de dezembro de 1886. no Distrieto. Federal, resi
dente no Calnngtiy, lavrador, solteiro, eom íforai-
CÜTO eleitoral' no distrieto municipal:" de Guara
tiba. (Qualificação -requerida, n.' 508.) 

Areeíes Moreira de Oliveira (625), filho de José Mo
reira cie Oliveira e de Jurista- Quinhões de Oli
veira,, nascido a 22 de junho de 1913. no Districto 
Federal, residente á rua Soares André. n. SI. ope
rário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis-trteto 
municipal- de Itealengo-. (Qualificação requerida, 
H. 6.461.) 

Waldewar Itodrigites Paixão f62õ), ülho dc Anloino. 
Rodrigues Paixão e de G-ertruáes Cunha Paixão, 
nascido a 4 de Julho, de 1913, no Districto Federal, 
residente á rua Coronel Tamariodo^n. 638, rorn-
meirio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal /Te Realengo. (Qualificação re
querida, B . .C45--Í.} 

Amei ia. da Cissía Paixão (G27), filha de Antônio Pe
dro da Costa e de Jovina de AmUacle Costa, nas
cida a 10 de março- de lOdí, no Districto Federal, 
residente á rua Agrícola, n. 57. domestica, casada, 
com domicilio' eleitoral no áistríeto municipal do 
Realengo. (Qualificação requerida., n. 5.812.). 

- •>quina Campos de Azevedo (628),. filho dc Innocca-
cio Campos de Azevedo e de Anna Maria da-^OR-
ceíçâo, nascido a 3 de dezembro de 1911, no Dis-
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603. 

601. 

606. 

• 607. 

tricto Federal, residente uo Çalunguy, lavrador, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Guaratiba. (Qualificação requerida, 
n. 6.351.) 

Dvrvai Marques de Oliveira Cardoso (62.9), filho de An
tônio Marques de Oliveira Cardoso e de Jean;:a 
Rosa cto Nascimento, nascido a '25 de fevereiro de 
1907, em Passa Tres, Estado do Rio de Janeiro, 
residente á rua Fonseca, n. 49, mecânico,, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Realengo. (Qualificação requerida, n. 5.8.28.) 

José Gonçalves Teixeira (630), filho de Fabrickino Jo
sé Gonçalves Teixeira e de Maria Teixeira de 
Jesus, nascido a 29 4e setembro de 1892, no Dis
tricto Federal, residente á rua Fonseca, n. 49, 
operário, casado, com domicilio.eleitoral no dis
tricto municipal de Realengo. (Qualificação re
querida, n. 6.347.) 

Virginio Antônio Soares (631), filho de Quirin.o Antô
nio Soares e de Gántalina Maria da Conceição, 
nascido a 22 de setembro de 1896, no Districto 
Federal, Vargem Grande, lavrador, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Gua-

- ra-tiba. (Qualificação requerida, n. 267.) 
605, Luiz Antônio de Faria (632), filho.de Benedicto Antô

nio de Faria e'de Julia Oliveira, dé Faria, nascido a 
20 de fevereiro de 1913, no Distrieto Federal, re
sidente á rua Barão de Capanema, commercio, ca
sado, com domicilio eleitoral no'districto muni
cipal de Realengo.. (Qualificação requerida, nu
mero 5.019.) 

Manoel Ferreira da Silva (634), filho de Pedro Fer
reira da Silva e de Maria Rodrigues da Silva, nas
cido a 16 de maio de 19.11, no Estado do Rio de 
Janeiro, residente na Estrada da Pedra, sem. nu
mero, lavrador, casado, com domicilio eleitoral no 

, districto municipal de Campo Grande. (Quaüti-
cação requerida', n. 54.) -

H-ereilio Pedro (635). filho de Tavira de Cariassu' e de 
Felismina Maria cia Conceição, nascido'a 20 de 
dezembro, de 1901, no Estado do Rio- de Janeiro, 
residente á rua Pereira da Costa, n. 50, vigilant?. 
nocturrjo, solteiro, com domicilio eleitoral no dis 
tricto municipal de Campo Grande. (Qualificaçâs 
requerida, n. 6.296.) 

Gentil da Silva Oliveira (638). filho de. Antônio Fran
cisco de Oliveira e de Justina Rosa Damasceno, 
nascido a 29 de setembro de 1903, no Estado do' 
Rio de Janeiro, residente ã travessa Fabrica, sem 
numero, commercio, casado; com domicilio elei
toral no districto municipal de Campo Grande.. 
(Qualificação requerida, n. 5.982.) 

Thosnaz Muniz David (040), filho de Rozendo Muniz 
Barreto e de Eliza Joaquina Muniz dos. Santos, 
nascido a 29 de dezembro de 1900, no Estado do 
Rio de Janeiro, residente, & rua da Prata do Cajiu-
commercio, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Campo Grande. (Quali
ficação requerida, B . Í .061). 

Manoel Alexandre da Rosa (641), filho de Alexandre 
da Rosa França ede Orcelina Maria da Conceição, 
nascido a 27 de novembro de 1892, no Districto 
Federal, residente á Estrada ria Pedra n. 466, la
vrador, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Guaratiba. (Qualificação re-

• querida n . 5.282) . 
611. José Pereira da Costa (042), filho de Joaquim Fra

goso da Costa e de Isabel Pereira da Gostai nas
cido a 8 de setembro do 1909,. no Districto Fe
deral, residente á Praça da Legalidade, operário, 
casado, com domicílio eleitoral no districto mu
nicipal de Santa Cruz. (Qualificação requerida 
n. 6.437)-

João Cândido Affonso. (643), filho de Cypriano Affon
so e d-e Aurora da Costa Guimarães, nascido a 2 
;le setembro de 1914, no Districto Federal,, resi
dente em E. Manclahha, lavrador, solteiro, com 
domicilio eleitoral ' no districto municipal de 
Campo Grande. (Qualificação requerida n. 27).. 

Xisto de Oliveira Luz (.644), filho de Tito Alves de 
Souza e de Vicentina Alves de Oliveira, nascido a 

COS. 

009. 

010. 

612. 

613. 

1 de junho de 1903. no Districtp Federal, resi
dente á rua General Oiympio n. '786, eommer-
cio, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Santa Cruz. [Qualificação requeri
da n. 5.949). 

0i4. Marcellino Jo.se Innocencio .(045),' filho de Manoel 
José Innocencio e de Ermelinda Innocencio Mar
ques de Oliveira, nascido a 18 de janeiro de 1903, 
no..Districto Federal, residente á E. .Real de San
ta Cruz h. 449, funecionario publico, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Cam
po Grande. (Transferencia). 

615. José Baptista Janoni (046)., filho de João Baptista Ja-
Eom e cie AL Adelaide Janoni, nascido a 7 de ja
neiro de .1912, no Bílr.icto Federal, residente á E. 
da ilha a . 36, lavrador, solteiro, com domicilio, 
eleitoral no districto municipal de Guaratiba. 
(Qualificação requerida n. 5.008}. 

616. Ar!indo Ambrosio Gèsteira' (647), filho de Eva Ru-
íina da Conceição, nascido a 24 de junho de 1903 
IO Districto Federal, residente á E. da Capoeia 
|n., lavrador, solteiro, com domicilio eleitoral-no 

Jistricto municipal de Campo Grande. (Qualifi
cação requerida n.. 5.045). 

617,. Lucas Alves de Camacho (648), filho de Paulino Alves 
Camargo, e de'Luiza Camargo de Campos, nasci
do a 12 de janeiro de 1896, no Districto Federa';,' 
residente á Pedra da Guaratiba, pescador, casa
do, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de Guaratiba. (Qualificação requerida nume
ro 4..708) . 

-618. Lauro da Silva Ribeiro (649), filho de Adelaide Maria 
do Rosário, nascido a 31 de dezembro de 1908, no 
Estado do Rio de Janeiro, residente á Estrada, 
tio Marechal n. 54, operário municipal, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Campo Grande. (Qualificação requerida nume
ro 5.712) . 

619. Alvino Alves de Lima ,(651), filho de João Alves dc 
Lima e dè Joaquim Bezerra de Lima, nascido a 
9 de dezembro de 1912, no Districto Federal, re
sidente á rua General Olympio n, 257. operário, 
solteiro, com domicílio eleitoral no districto mu
nicipal de Santa Cruz. (Qualificação requerida, 
n. 5.954). 

620. Manoel Lueio da Silva (652), filho de Lúcio Pereira 
da Silva e de Maria Furtunata da Conceição, .nas
cido á 16 de janeiro de 1910, no Districto Federal, 
residente á Estrada Rio São Paulo rua B. 872 A, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto munieipal de Campo Cirande. (Qualifica
ção requerida n. 67) . 

§21. Máximo Barreto (654), filho de Anna Rosa da Concei
ção, nascido a O de março de 1908, no Distrieto 
Federal, residente á E . Gaxamona, lavrador, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Guaratiba. (Qualificação requerida nu
mero 471; . 

622. Leovegildo'Corrêa da Silva (655), filho de José Cor
rêa da Silva e de Guilhermina Francisca da Sil
va, nascido a 27 ide setembro de 190.2, no Estado 
de Alagoas, residente á rua Joaquim Rego a. 49, 
fimccionario. publico, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal -de Campo Grande. 
(Qualificação requerida n. .4.942) . 

623. Arthur Carneiro Morgado (656), filho de Alfredo dos 
Santos Morgado e de Sylvia Carneiro Morgado, 
nascido a 2 de setembro de 1905, no Districto Fe
deral, residente em Cantagallo, motorista, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Campo Grande. (Qualificação requerida, nume
ro -4 .983) . . 

624. José Ribeiro dos Santos (658), filho de Theophilo José 
da Silva e de Francisca Rosa de Jesus, nascido a 
21 de janeiro de 1872, no Districto Federal resi
dente em Mendanha, empregado publico, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Campo Grande. (Qualificação requerida nume
ro' 5.619). 

625. Luiz Mendonça Ribeiro (659), filho de Jerommo ve-
naiicio Ribeiro e de Antonia Soares de Mendonça, 
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24 de abril dc 1003, no Estado do Rio de Janeiro, 
operário, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Campo Grande. (Qualifica-

• ção requerida, n. 0.309.') 
626. Manoel de ISobrega Veras (660), filho de Vicente de 

Paul a.Veras e de Paulina da Nobrega Veras, nasci
do a 28 de março de 1.916, no Estado do Rio cie 
Janeiro, residente á rua Coronel Agostinho n. 82, 
lavrador, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Campo Grande. (Qualifica
ção ex-officio, n. 11.216.) 

.627. José Vasques (661), filho de Francisco Vasques Domin-
gues e d e Generosa Cabanos Soares, nascido a 15 
de agosto de 1914, no Districto Federal, residente 
á rua Ribeiro Guimarães, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Realengo. (Qualificação requerida, n. 89.) 

6.28. To-bias Marcai de Aguiar .>j03L,lilho de Manoel Bal
thazar de Aguiar £~du .snez Marcai de Aguiar, 
nascido a 18 de julna < Ü.JJ95. no Estado do Rio 
de Janeiro, residente e i-.a fia Alegria n. 230, 
casa 26, commercio, casario com domicilio eleito
ral no districto.municipal do Realengo» (Qualifi-
cação requerida, n. 51.) 

82.9.-Manoel Dario Gomes (664), filho de.,.Pedro Gomes de 
Assumpção e de Estoquia Rodrigues de Assum
pção, nascido a 25 de outubro de 1909, em Para-
çamby, Estado do Rio de Janeiro, residente â rua 
1° de Dezembro n, 4, operário, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Rea
lengo. (Qualificação ex-officio, n. 423.) 

630. Celino Garcia Ferreira (665), filho de Marcos Garcia 
Ferreira e de Aurora Esteves Garcia, nascido a 21 
de-outubro de 1.915, no Districto Federal," resi
dente nas. Lojas Mendanha, motorista, solteiro, com 
domicilio eleitoral ..no districto municipal de 
Cahipo Grande; (Qualificação requerida, nume
ro 6.288.) • ' 

631. Pio de Almeida (066), filho de Ismael de Almeida o de 
Ernma Boccheolini dc Almeida, nascido a 22 de 
abril de 1900, no Districto Federal, residente á 
Estrada do Santa Cruz n. 214, commercio, casado., 
com domicilio eleitoral • no districto municipal dc 
Realengo. (Qualificação requerida, n.-4 .841.) 

632. Aristides Mingote Monteiro (667), filho de José Mingotc 
Monteiro e de Marcelina Maria da Conceição, nas-' 
cido a 27 de abri! de 1900, no Estado de Minas 
Geraes, residente á rua João Silva n. 28. operá
rio, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal do Realengo. (Qualificarão requerida, 
n.. 6.031.) 

633. José; Albano da Rosa (008), filho de José.Albano da 
Rosa e de Maria. Rosa de Jesus, nascido a 29 de se
tembro de 1884, no Districto Federal, residente 
em .Rio Bonito, Guaratiba, lavrador, - viuvo, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Gua
ratiba- (Qualificação requerida, n. 5.006.) 

.634. Agenor Affonso Costa' (669), filho de Lázaro Affonso 
da Costa e do Julia Coelho da Costa, nascido a 14 
de maio de 1910, nó' Districto Federal, residente 
em Rio "de Piabas, lavrador, solteiro, com domici
lio eleitoral no districto municipal de Guaratiba. 
(Qualificação requerida, n. 5.718.) 

635. Luiz Isac de Menezes (670), filho de Isac de Menezes c 
de Joaquina Maria Rita. nascido a 15 de agosto 
de 1890,- em Vassouras, Estado do Rio de Janeiro, 
residente á Avenida Paulo de. Frontin, lavrador. ' 
casado, comi domicilio-eleitoral no districto mu
nicipal de Realengo. (Qualificação-requerida, nu
mero 4.669.) ' 

026. Lourival Pinheiro da Costa (671), filho do Francisco 
Bonifácio da Costa c de Emilia Pinheiro da Gosta, 
nascido a 4 do janeiro de 1909, cm Belém, Estado 
do Pará, residente á rua Senador Pompeu n. 248, 
sargento, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
trieto municipal de Realengo. (Qualificação re
querida, n. 128.) 

,637. Elpidio Fernandes Praxcdes de Oliveira (672)*, filho 
de Frnacisco Fernandes Carneiro do Oliveira e.de 
Maria Evangelina Praxedcs do Oliveira, nascido a 
2 de. setembro de 1910, no Estado do Rio Grande 
do Norte, residente á rua Coronel Agostinho, nu
mero 82, medico, solteiro, com domicilio eleitoral, 
no. districto municipal de Campo Cirande. (Qua
lificação requerida, n. 5.452.) 
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638, Oswaklo José de Castro (673), filho de Américo José 
cia Costa c do Etclvina Guimarães, nascido a 8 de 
dezembro de 1893, no Districto Federal, residente 
á rua Felippe Cardoso, n. 242, barbeiro, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal,, dc 
Santa-Cruz. (Qualificação requerida, n. 5.2a3.) 

Abelardo. Bispo Moreira (674), filho de Onesio Lucia-
no Moreira c de. Laurentina dos Reis Moreira, nas
cido a 31 de dezembro dc 1896, em S. Salvador, 
Estado da Bahia, residente á rua.da Republica nu
mero 10. sargento, casado. (Qualificação requeri
da, n. 257.) 

Baptista Zéferino Coelho (675), filho de João Coelho 
e de Benedicta Corrêa Coelho, nascido a 26 dc 
agosto de 1899, no Distrieto Federal, residente a 

- Avenida Areia Branca, operário, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de San-

s ta Cruz. (Qualificação requerida, n. 5.245.) 
\melia Rosaria Paz (676), filha de Moysés Cardoso do 

Rosário e de Rosa. Paz Ferreira, nascida a 2 de 
abri! de. 1902, no Districto Federal, residente á 
rua E. Juare.z n.. 369, enfermeira, solteira, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de 
Campo Grande. (Qualificação requerida, nume
ro 5.107.) 

João Alves da Rosa (077), filho dc Manoel Alves da 
Rosa e, de Maria-.-da Conceição, nascido a 5 de 
novembro de 1905, no Districto Federal, resi
dente á rua Vietor Dumas n. . 249, operário 
municipal, casado, com domicilio -eleitoral no 
districto municipal de Santa Cruz. (Qualifica
ção requerida, n. 5.919.1 

Antônio Damazio (678), filho de Damazio Vieira Sat e 
do Ignez Maria da Conceição, nascido a 22 de 
janeiro do 1898. no Districto Federal, residente-
á rua Sul America n. 139, operário, casado, com 
domicilio eleitoral no districto .municipal de 
Campo Grande. (Qualificação requerida, nu
mero 5.986. •> 

'Honor io Carreiro da'Silva (079), filho de Wcnces • 
lau Carneiro da Silva e de Maria Gomes dos 
Santos, nascido a .12 de abril de 1909. no Dis
tricto Federal, residente á rua Silva Cardoso nu
mero 27, funecionario municipal, solteiro, com 

' domicilio eleitoral no districto municipal de 
•Guaratiba. (Qualificação requerida, n- 5.429.) 

sebastião Luiz Antunes (680), filho de Perfeito Lub: 
Antunes e de Anna Carolina dc Pinho, nascido 
a 12 cie novembro de 1887, em São-João Marcos, 
Estado do Rio.de Janeiro, residente, á rua 3 nu
mero 21, operário, casado, com domicilio eleito
ral no districto municipal dc Realengo. (Quali
ficação requerida, a. 49.) 

Antônio Alves de Oliveira (081); filho cie Antônio 
José Alves e de Balbina Dias de Oliveira, nasci
do a 13 de maio de 1903, no Districto Federal, 
residente á rua Barão de Ladario n. 10, ope
rário, solteiro, com ciomicilio eleitoral no "dis
tricto municipal de Santa Cruz. (Qualificação 
requerida, n. 5.904.) 

Iguacio Pereira Ramos- (682), filho de Joaquim Perei
ra Ramos e de Ignacia Celestina Ramos, nascido 
a 16 de dezembro de 19Ô3, no Districto Fe
deral, residente á rua Primeira n. 659, operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Santa Cruz. (Qualificação requerida, 
n. 4.858'.") 

Cypriano Ignacio da Costa (683), filho de Manoel-
Ignacio da Costa o dc Percilia Maria da Costa, 
nascido a 30 de outubro de 1909, no- Districto 
Federal, residente á estrada do Pahahy sem nu
mero, empregado munieipal, solteiro, eom domi
cilio eleitoral no districto municipal de Santa 
Cruz. (Qualificação" requerida, n. 6.427.) 

2.170. Atanalpa Pereira da Silva (684), filho etc Antônio 
Pereira da- Silva e de Eugenia Maria da Silva, 
nascido a 7 de março, de i 904, no Districto Fe • 
deral,' residente- ú rua Felippe Cardoso n. 04., 
commercio, casado, com domicilio eleitoral no 

• districto municipal de- Santa Cruz. (Qualifica
ção "requerida, n. 5.950.) 

Orlando Pizzoti (085), filho de- Affonso Pizzoti - o de 
Elisa Decembrino, nascido a. 17. de agosto'4, cie 
1912, no. Districto Federal, residente á rua Mar-
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quez de Sapueahy, commercio, solteiro, eom do- 662. 
micilio eleitoral no districto municipal de Rea
lengo. ('Qualificação requerida, n.- 427.) 

650. Manoel.Duarte (686), filho de Joaquim Onofre Duarte' 
e.de Florinda. Maria;-nascido a 13 de maio de 
1896, no Estado do Rio de Janeiro, residente à 
rua da Viação n. 57, carpinteiro, casado, com do-
micjlio eleitoral np districto' municipal de 663. 
Guaratiba. (Qualificação requerida, n. 6.209.) 

651, Lucidio, do Nascimento Villa. Nova ,(687), filho de 
Just-irio Manoel Villa Nova e de Maria Graciole, 
nascido a 8 de novembro de 1910, no Districto 
Federal, residente á estrada da Cruz das^ Almas 
n. 369, lavrador, solteiro, com domicilio eleito
ral no districto .municipal de Santa. Cruz. (Qua- 664. 
lificaçãò requerida, n. 4.776.) : - -

052. Francisco de Melio. Ferreira (688), .filho de José An-
tonio Ferreira e de Emilia de Mello Ferreira, 

, nascido a 29 de outubro de 1897, no Território do 
Acre, residente >á rua Alagoas- • n. 63, lavrador, 
casado, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Guaratiba. (Qualificação requerida, 605. 

• ..- n. 5.425.). 
653. Venma Martins dos Santos (689), filha de Carlos Mar

tins, dos Santos e' de Antonia Laura dos Santos, 
nascida a 17 cie dezembro de 1914, no istricto 
Federal, residente á rua Alagoas n. 63, domes
tica, solteira, com - domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Guaratiba. (Qualificação re- 606. 
querida,- n. 480 . ) • • • • 

654. Alarim .Ignacio de Almeida- (692), filho de Álvaro 
Ignacio de Almeida e de Aguida Francisca de 

• Almeida, nascido a 17 de junho de 1913., no-
.Districto Federal, residente á avenida Carmem, 
.-n.--.298, operário, solteiro, com- domicilio eleito-* 667. 
ral-no .districto municipal de Santa Cruz. (Qua- N 

lificaçãò. requerida, n. 6.416.). 
655. Benedicto Francisco da Rosa •" (693), filho de João 

Francisco da Rosa e de Maria Luiza Antunes, 
nascido á 10 de abril de 1894, no Estado do 
Rio dè Janeiro, residente, á rua Albino de Paiva 
n. 52, empregado da Saúde Publica, casado, com 
domicilio ' eleitoral no districto 'municipal de 

•'•'-* Realengo. (Qualificação, requerida,..n. 5.471.) 
656. Ernesto; Decembrino (694), filho de Luiz Decembrino o 

de Annã Decembrino, nascido a" 2 de agosto de 
1901, nq Districto Federal, residente á rua Mar-
quez de'Sapueahy, operário,, solteiro, com do-' 
niicilio eleitoral no districto municipal de Rea
lengo*." (Qualificação requerida, n. 6.244.) 

65.7. Octacilio^a Costa (697),.filho de Ovidiò. da Costa e de 
"- : -Julia da Costa, nascido a 11 de novembro de 

1911, no Districto Federal, residente á rua Con-' 
de Bpmíimn. 1,.056,'_operário," solteiro,, com do-, 
micilio eleitoral ho districto municipal de Rea
lengo. (Qualificação requerida, n. 130.) 

658.. Luciano Sellah Gozzini (698),- filho de rGuido Gozzini • y 
é de Ida Bercie Sellah, nascido a 15 de maio de 
1911, no Districto Federal, residente á rua João 
Francisco,n,.- 21, commercio,. solteiro,, com domi
cilio, eleitoral.no... districto municipal de Realengo, 
(Qualificação requerida, n.. 25,). - 671. 

659, francisco,José Queiroz' (699)', filho de.Ladislâu José de . 
--• • Queiroz e de Bernardina.;Borges. de Freitas, nasci-

do a 10 de abril-de -1883, mo Districto Federal,- - ; 

residente á rua Logas Pontal, lavrador, solteiro, 
com domicilio eleitoral no* districto municipal 
de-Guaratiba. (Qualificação requerida, nume-.. 672. 

,;, ro 6.094.) ..- ,-. '• - : .. 
660. Hasterino de Souza (596), filho de Antônio José da 

Souza e de: Josina Dias de Souza,'nascido a 10 
de março de .1901, no Districto Federal, residen- . 
te á estrada.do Monteiro'n..-24, commercio', sol
teiro, com domicilio eleitoral noVdistrieto mu- 673. 
nicipal de'Campo Grande. (Qualificação reque- 'y 

; rida, n .• 2.587.) 
661,: Deoeleciano Alves dos Santos (639), -filho de Arthur, 

Brandão dos Santos e de Maria Alves dos Santos,, 
nascido a 18 de abril de 1898, em Villa Guarany, v . 
Estado da Bahia, residente á rua Primeira nu- ;;' ' 

1 mero 862, -funecionario: municipal, solteiro, com 6|5.L 

! domicilio • eleitoral mo .districto "municipal de ' 
L Santa Cruz; .(Qualificação requerida, n. 6.429.JJ 

609. 

070. 

José Rodrigues .Felix (700), filho de José Felix Rodri-
. gues e de Ephigenia Maria Barbosa, nascido a 

9 de setembro de 1898; no Distrioto Federal, re
sidente á rua Arisletta n. 22, empregado publi
co, casado, com - domicilio eleitoral no-districto 
municipal de Santa Cruz. (Qualificação reque
rida, n. 6.411.) -

Joaquim. Nivaldo da Silva (702), filho de Antônio Ni
valdo da Silva e de Lauriuda Maria da Concei
ção, nascido a" 5 de maio de 1876, no Districto 
Federal, residente á rua Santo Antônio da Bica, 
lavrador, casado, com domicilio eleitoral no dis
trieto municipal de Guaratiba. (Qualificação 
requerida, n. 6.203.) ' 

Joaquim Alves Corrêa (703), filho de Estanislau Ma
noel Corrêa e de Laudelinâ Alves" da Conceição, 
nascido a 9 de outubro de" 1901, no Districto 
Federal, residente á Ilha de Guaratiba lavrador, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal' de Guaraiiba. (Qualificação requerida, 
h. 6.098.) -

Flavio Leonardo Pereira (704), filho de Alexandre? 
Pereira da Hora e de Olivià Leonardo. Pereira, 
nascido a 16 de dezembro de 1907, no" Districto 
Federal, residente á Ilha de Guaratiba, lavrador, 
solteiro, com íiamicilio eleitoral no districto 
municipal de - Guaratiba. (Qualificação reque-

- rida, n. 5.732.) 
Elias da Rosa Teixeira (705), filho de Balbina Maria 

• da Conceição; nascido a 13 de agosto de 1889, no 
Districto Federal, residente á Ilha de Quarati-

. ba, lavrador, casado, com domicilio-eleitoral no 
districto municipal de Guaratiba;' (Qualificação 

- - requerida, n. 6.093:) 
Martins Joaquim de Araújo (706). filho de Cornelio 

Joaquim de Araújo é de Francisca da Silva 
Pillar, nascido a 9 de setembro de-jl906, no Dis
tricto Federal, residente Cremerim, lavrador, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Guaratiba. (Qualificação requerido, 

- - n. ,32.) - . - , 
Ovidio Rodrigues do Nascimento (707), filho de Tho*. 

maz Rodrigues do Nascimento e de Getulia Coe
lho do Nascimento, nascido a 21 de março de 
1892, nd Districto Federal, residente á rua Agrí
cola n 11, operário, casado, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Guaratiba. (Qua
lificação requerida, n. 5.760.) 

Guilherme José da Cunha (709), filho de Severianol 
José da Cunha e de Amélia Cândida Gonçalves, 
nascido a 23 de dezembro de 1887, no Districto 
Federal, residente á rua Bangúm." 151, operá
rio, casado, com domicilio eleitoral- no distrieto 
municipal de Realengo'. (Qualificação requerida, 
n. 1.173.) -

Cândido José. Machado Filho (710), filho de Cândido 
José Machado e de Thereza-Maria Machado, 
nascido a Sdejaneiro de 19,14, no Districto Fe
deral, residente á estrada'Palmares, Operário, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Campo Grande. (Qualificação requerida, 
n. 5.-451.) - ' -

Arnaldo Thobias da Silya. (711), filho de Thobias Co-
' rôa-^da Silva e.de Eugenia Maria da Virgem, 

nascido a 20 de janeiro dé 1893, ho Districto Fe
deral; residente em Cábuçú, operário; casado, cora 
domicilio eleitoral no districto municipal de Cana-, 
po'Grande. (Qualificação requerida, n. 5.854.) 

Antônio José dos Santos (712), filho de Liberata Ma-» 
ria dos Santos, nascido a 8 do novembro de 1904, 
no'Distrieto Federal, residente em* Laméisão, la
vrador,'casado, coni domicilio ' eleitoral no dis
tricto municipal de Campo Grande. (Qualificação', 
requerida, h. 5.292.) 

Benedicto ' Alves de Oliveira (713), filho de Manoel 
Alves de Oliveira o de Maria Inhócencia de Oli
veira, nascido a.20 de" fevereiro de 1900, no Dis
tricto Federal, resiciente á.Pedra Guaratiba,'ai-* 
moxarife, casado,"-com. domicilio eleitoral no dis-» 

. tricto municipal, dè Guaratiba'. (Qualificação re
querida",;]!. 6.349'.) " ./" ,' ' 

Virgínia dá Conceição Alves (715); filha de Francis-
' cb Cardoso Pires e dé Rosa da. Conceição, nascida 

á i de abril de 1892, nò Districto Federal; residen-
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te á rua João Francisco, n. 21, domestica, casada, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Realengo. (Qualificação requerida, n. 8.021.) 

676. Luiz Lopes Saraiva (716), filho de Simão Lopes Saraiva 
e de Maria, do Carmo Lopes, nascido.a 19 de no
vembro dc 1895, no Districto Federal, residente á 
Pedra Guaratiba, commercio, casado, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Guarati
ba. (Qualificação requerida, n. 523.) • 

677..Armando Luiz" Antunes (717), filho do Manoel Bento 
Luiz e de Puluceria Antonia dc Jesus, nascido a 
18 de junho de 1883, no Estado do Rio de Janeiro, 
residente á rua Felippe Cardoso ,n. 62, empregado 
municipal, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto. municipal de Santa Cruz. (Qualificaçãore-
querida, n. 6.415.) 

678. Jgnacio de Jesus Lima (718), filho de Josó Ignacio Lima 
e de Osmigda Garrido Lima, nascido a 19 de fe
vereiro de 1905, em' Porto das Pedras, Estado de 
Alagoas* residente á rua Acre rr. 8, piloto, solteir-,, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 

-.• Realengo. (Qualificação ex-ófficio, n. 29.629.). 
679. João .Baptista Fernandes, do Cai-mo (719), filho di 

-João Fernandes do,Carmo e de Maria do Desterro 
da Carmo, nascido a 13 de abril de 1890, em "Villa 
do Bonde, Portugal, residente á rua da Harmonia . 
n. 68, capitão de longo curso, casado, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Realengo. 

•'•(Qualificação' ex-officio, n. 31.911.) 
680. Joel de Siqueira (720), filho de Antônio Francisco da 

' Siqueira e de Maria Sabina de Siqueira, nascido 
a 19 do abril de 1912, no Districto Federai, re
sidente á rua Vieira "Dantas n. 80, estudante, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Campo Grande. (Qualificação requerida, 

• numero 84.) ' . 
-681. Silvestre Ferreira Villaça (721), filho de Francisco 

Ferreira Villaça e de Carminda Maria de Jesus, 
nascido a 21 cie dezembro de 1907, no Estado do 
Rio Grande do Norte, residente á rua José Justi-
mano de Carvalho, empregado publico, solteiro, 
com domicilio eleitoralno districto municipal dè 
Campo Grande. (Qualificação requerida, nume
ro 6.117.) 

-682. Geraldo Pedreira Maia (723), filho de Jonas Pedreira 
Maia e.de Maria Annunciada'da Silva, nascido a 
ll.de maio de 1914, no Districto-Federal, residen- -
te á rua Limite n. 22, operário, solteiro, com dp-

•'micilio eleitoral no districto municipal de Rea
lengo. . (Qualificação requerida, n. 189.) * 

683. José! Francisco Maurício (724)/filho dc Francisco José 
Maurício e de Adelina Alves dc Souza, nascido a 
17 de agosto'de 1912, no Estado do Rio de Ja
neiro, residente, á rua Juary n. 400, funecionario • 
publico, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal, de Campo Grande. (Qualifica
ção requerida, n. 5,880.) 

-684. João Rodrigues Sobrinho (725), filho de Pauíino An-
- • tonio Sobrinho e de = Eliza. Marques de Mazega, 

nascido a 21 de junho de 1911, no Estado do Rio 
de Janeiro, residente á. estrada Santíssimo, com
mercio, solteiro, com, domicilio eleitoral no dis
tricto municipal.de Campo Grande. (Qualificação 

-• requerida, n. 5.626.) 
•685. Clarindo Alves Barcellos (726),"filho.de João' Alves. 

" Barcellos e de Honorata Maria ̂ Barcellos, nascido 
a 14 do novembro de 1897, no Districto. Federal,-. 
residente á rua Dr. Mario Barbosa» n. 87, opera-

> rio,.- solteiro, com domicilio eleitoral nò districto 
municipal de Campo Grande. (Qualificação- re-

. • -querida, n. 5.294.) 
686. Claudionor Alves dè.' Mattos (727), filho de Eugênio 

Ignacio Alves e de Maria Antunes de Mattos, nasci
do a. 8 de fevereiro de 1914, no Districto F e 
derai, residente na Estrada do Mendanha, operá
rio, solteiro, com'domicilio eleitoral no districto 
municipal de Campo Grande.- -(Qualificação re
querida, n.. 4'2:.) 

087. Oswaldo Motta (729), filho de Francisco-Basilio da 
•Motta e. de Francell.ina Motta, .nascido a 2 de ou
tubro de .1915, no. Districto-Federal, residente á 
rua Álvaro Alberto n.' 323, estudante, • solteiro, 
com domicilio eleitoral no'districto municipal do 
Santa Cruz. (Qualificação requerida, n.. 720.) • •' 

688. Armindo Camillo Ribeiro (730), filho de Maria Antonia 
Rosa, nascido a 27 de novembro de 1904, no Dis
tricto Federal, residente á Estrada da Barra, la
vrador, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto, municipal de Guaratiba. (Qualificação re
querida, n. 5.410.) f7~ 

689. Haroldo Dias (732), filho, de Antônio Barbosa e de 
Julieta Dias, nascido a 7 de março de 1913, no 
Districto Federal, residente á rua Américo Rocha 
sem numero,- operário, solteiro, com domicilie 
eleitoral no districto municipal de Realengo. 
(Qualificação "ex-officio", n. 3.329.) 

C90. Nair de Magalhães Reis (733), filha de Antônio Inno
cencio Reis e de Magdalena de Magalhães Reis, 
nascida a 16 de março de 1898, no Districto Fe
deral, residente a rua Professor Castello n. 75, 
domestica, solteira, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de Guaratiba. (Qualificação 

- requerida, n. 100.) 
-691. Belestrina Reis Ferreira (734), filha de Antônio Inno

cencio Reis e de Magdalena Magalhães Reis, nas
cida a 14 de maio de 1905, no Districto Federal, ' 
residente á rua Professor Castello n. 75, domes
tica, casada, com ciomicilio eleitoral 'no districto 
municipal de Guaratiba. (Qualificação reque
rida, n. 97.) . . 

692. Hygino Marques de Oliveira (735), filho'de Narciso 
Marques Paim e de Emiiia de Oliveira Paim, nas
cido a 11 de janeiro de 1896, no. Districto Fe
deral, residente em Vargem Grande, lavrador, 
casado, com domicilio eleitoral- no; districto mu
nicipal de Guaratiba. (Qualificação requerida, 
n. 5.730.) 

093, Lanra Guina Fachina (730), filha cie Manoel Guina e 
de Rosa de Jesus Pereira Guina, nascida a 1 de 
novembro de 1903, no Districto - Federal, resi
dente á rua Flores 11. 29, domestica, casada, com 
domicilio eleitoral no districto municipal dc Rea
lengo. (Qualificação requerida, n-. 393.) 

694. Almir Luiz Barbosa (738), filho de Antônio Luiz Bar
bosa e de Constança de Costa Barbosa, nascido a 
11 de fevereiro de 1913, em Rio Novo, Estado de 
Minas Geraes, residente á rua Conselheiro Jun
queira n. 192,-dactylogr.apho^ solteiro, .com'do
micilio eleitoral 110 districto municipal de Rea-
lengo. (Qualificação requerida, n. 5'.379.)' 

695. Nourival Caetano'da Silva (739),, filho de Eugenia da 
Costa Lopes, nascido a 30 de maio; de 1913, no 
Districto Federal, residente á Estrada da Ilha 
sem'.numero,- operário, solteiro, cpm domicilio 
eleitoral no districto municipal de Campo Gran
de. (Qualificação requerida,' n. 5.034.) 

.696. Àltamiro da Motta Ferreira (740), filho de Luiz Paz-
'' ' •" • Ferreira e de Leopoldina da- Motta Ferreira, nas

cido à 1 de maio de 1899, no Districto Federal, 
residente á Estrada cio Catuez, lavrador,'casado, 
com-domicilio eleitoral no 'districto municipal 'd'e 
Campo Grande. (Qualificação requerida, nu
mero 5.413".) .~ '. • '" " ' - ' • ' 

•697." Alberto'Soares Ferreira. (744)/fijho de Antônio Soa
res Ferreira é-dé Isabel Souza- de Moraes Fer
reira/nascido a 30 dè áovembrõ de-1908, rio Dis- -
tricto Federal, .residente' na Estrada Rio São 
Paulo n. 88, Commercio, solteiro., com domicilio 
eleitora] rio. "districto' -municipal de Realengo. 
(Qualificação requerida, n. 573.) . 

'698. Rámiro José SanCAnna (746"), filho de Manoel José de 
• SanfAnna- e de Alexandrina de SanfAnna; nasci

do a 2 de agosto de 1892, no Districto Federal, 
residente em Matto Alto, operário, solteiro, com 
domicilio eleitoral 110.districto municipal dc Gna-

. . •' ratibá. (Qualificação requerida;- n.,479.) 
, 699. Franklin de Carvalho. Gomes. (748), filho de Lino 

José Gomes e de Alice de. Carvalho.Gomes, nas-
1 cido a 31 de janeiro de ,1909, no Districto Federal. 

residente á rua do Império ,n. 51,-operário, casa-
. do, com domicilio eleitoral no districto munici

pal de Santa/Cruz ...-(Qualificação requerida, nu-
. - mero 4.856.).'• ' . , ••"••."' ' • 
. 700. Aldemius de Siqueira Amazonas (749), filho de Ããal-

. berto Octaviano Arthur de Siqueira'Amazonas ©y 
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de Atriierinda Emilia da Gosta Amazonas, nasci
do a 16 de outubro de 1903, nò-Districto Federal, 
residente á praça Mauá n: 10, commercio, soltei- . 
ro, com domicilio eleitoral nò districto municipal -
dc Realengo. (Qualificação requerida, n. 21.) 

Manoel Emigdio Nogueira (751), filho dé Manoel Emy-
' gdio Nogueira, e de'Brandina Isolina = Nogueira, 

nascido a 10 dc abril de 1901, no Districto -Fe
deral,'residente á Estrada da Pedra; commer
cio, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de Guaratiba. (Qualificação requeri
da, n. 450.) ' . • 

Djalma Braga (752)-,-.filho de Francisco -Joaquim Bra
ga é de Mana Ferreira' Braga, nascido a 13 dé 
junho de-1915, no Districto Federal, residente a 
rua Cody n. 35, commercio, solteiro, com domi-
cilio eleitoral no distrieto municipal de Realengo. : 
(Qualificação requerida, n. 199.) 

Aleione Ribeiro da Silva (753),-filho de .Antônio Ri
beiro da Silva e de Constantina da Silva Ribeiro, 
nascido a í de outubro de 1897, em São João 
Marcos, Estado do Rio de Janeiro, residente á rua 

- Leopoldina Borges n. 170, operário, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de : 
Campo Grande. (Qualificação requerida, ííume-
ro 310.) . • ' 

Adelino Ighaeio da Costa (754), filho de José Ignacio 
da Costa e de Albertina da Conceição, nascido a 
15.de maio de 1890,.no Estado de Minas Geraes, 
residente á rua Aldeia n. 231, operário, casado, 
com- domicilio, eleitoral nò districto municipal 
de Santa Cruz. (Qualificação requerida, m"2.260.) ." 

Ary Virgilio'Mala (755), filho de Pedro .Virgílio Maia 
e de Alzira da Costa Maia, nascido a 5 de outu
bro de 1910, no Districto Federal, residente á 

' praça da Legalidade- n. 20, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral-'no districto municipal de 
Santa"Gruz. (Qualificação requerida, n.. 5.900.) . 

Maria Deodata Mendes.da Silva (756)., filha de An
tônio Mendes da Silva e do Maria Augusta da 
Silva, .nascida a 1 de dezembro de 1913, uo Dis
tricto -Federal, residente á rua Junqueira n. 59, 
domestica, solteira, com domicilio eleitoral lio 
districto'municipal, de Realengo. (Qualificação. 

-., • requerida,: n-,-.572.) 
Rubem da.Costa Maia (757), filho de Antenor Rodri-
• • gues Maia-e de Emilia da Costa Maia, nascido a 

28 de agosto de 1913, no Districto Federal, resi- ' 
' dente a rua.Simbri n. 129, casa 16, estudante, 

solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu-* 
.nicipal do Realengo. (Qualificação requerida, 

• , li. 59.) 
• Aglaonice .Muniz.Peixoto ._(758), filha, de Alfredo Pei

xoto,e dc Semiramis Muniz. Peixoto, nascido a 17 
de. outubro de 1914, no Districto Federal, resi
dente á- rua. Campo- Grande, .domestica, solteira, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 

,Campo-Grande. (Qualificação requerida, n. 983.) 
./Guilherme Lopes de Gusmão (759), filho de Valentim 

Lopes Gusmão e de Olympia Carolina de Andra
de,'nascido a 30 de agosto de 1905, no Districto 
Federal, .residente á rua da Taduna'n. 35, ope
rário, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Saiita Cruz. (Qualificação requeri
da, n. 5.259.) 

Manoel Alves da Rosa Filho (760), filho de Manoel 
, Alves da Rosa è cie Maria da Conceição Rosa, nas

cido a 28 de maio de 1909, rio Districto Federal, 
residente á rua Primeira n. 506, 'operário, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Santa Cruz. (Qualificação requerida, nu
mero 5.925.) 

Agenor Pereira da Silva (761), filho de Luiz Manoel 
dá Silva e de Barbara da Silva, nascido a 3 de 

-outubro de 1903, no Districto Federal, residente 
a rua São Benedicto n. 526, operário, vcasadò, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Santa Cruz. (Qualificação requerida, n. 5.925.)' 

Pauld Licursi (762), filho de Achilles Lieursi c de Ma
ria Pastrelle Licursi, nascido a 16 de julho de 
1914, no Districto Federal, residente á rua dos 
Coqueiros n. 168, operário, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal dé Realengo. 

, (Qualificação requerida, n. 82.) 

713. Agu.ido Teixeira de Abreu (764), filho de José Tei-
' • xeira.de Abreu e de' Caritilda Pereira da Costa 

nascido "a 5 de janeiro de 1914, no Districto Fe
deral, residente á rua Barcellos Domingos n. 83 
commercio, solteiro, com domiciliei eleitoral nc 
districto municipal de Campo- Grande. (Qualifi
cação requerida, n.-6.009.) ~ -

714. João Baptista da Fonseca (766), filho de Clarindo 
Nunes-da Fonseca e de-Amélia Carolina da Fon
seca; nascido a 23 de junho de 1914, no Districte 
Federal, residente á rua Visconde de Sepetiba 
n. 55, funecionario publico, solteiro, com domici
lio eleitoral no districto munieipal de Santa 
Cruz. (Qualificação ex-officio,, n. 11.) 

715. Ruy Ribeiro Palmeira (767), filho de Manoel dos San
tos Palmeira e de Alzira Ribeiro Palmeira, nas
cido à 8 de agostoede 19Í3, no Districto-Federal, 
residente á rua do Cruzeiro n. 3Í commercio, sol
teiro,'com- domicilio-eleitoral no districto muni
cipal de.Santa Cruz. (Qualificação requerida, nu-

- - mero 725.) . 
716. Waldemar Teixeira (768), filho de Manoel Maria Tei

xeira e. de Umbelina Cardoso Teixeira, nascido a 
• l i d e agosto de 1906, no Districto Federal, resi
dente a rua Latim Coelho n. 19, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto'-mu-. 
mctpai de Campo Grande. (Qualificação >>e-
querida. n. 7.492:) -

7Í7. Antônio Gomes Cardio (769), filho de Joaquim Gomes 
Cardio e. de Perceliana Maria da Conceição, nas
cido a 4-de julho-de 1879, no Districto Federal, 
residente á rua Caiuhy, lavrador, solteiro, eom 
domicilio, eleitoral, no districto -- munieipal de 
Guaratiba. (Qualificação requerida, n. 5 .409.) ' 

718.-Vicente. Galdino dos. Santos (771), filho de Daniel 
Galdino Cardoso e de Izabel Maria Cardoso, nas
cido a 7 de abril de 1900, no Districto Federai, 
residente á .rua S. Sebastião n. 38, operário, 
casado,, com. domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Realengo. (Qualificação requerida, 
n. -1.900.) ' . 

.719. Dclphim Pereira da Silva (773), filho de Joaquim 
Pereira da Silva e de Anna Maria -da Conceição, 
nascido a 4 de junho de 1913; no. Estado de Mi
nas Geraes, residente• á rua Barcellos - Domingos 
n. 19, negociante, casado, eom domicilio eleito
ral nò. districto municipal de Campo Grande'. 
(Qualificação requerida, n. 4.880.) 

720. .Manoel-Joaquim Siqueira (777); filho de Joaquim Si
queira e de Maria Jeronyma, nascicto a 2 de 
agosto de 1860, no. Estado, do Rio de Janeiro, 
residente á estrada do Catruz, lavrador, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal dc 

- • Guaratiba. (Qualificação requerida; n. 5.754.) .-' 
721. Mauriciò Alves Ferreira " (776),' filho dc João Alves 

Ferreira- e de Joarina Maria da Conceição, nas
cido a 19 de jímho de 1893, em .Recife, Estado 
de Pernambuco, residente Jí estrada dé Sepetiba 
n. 998, - lavrador,- solteiro, com domicilio eleito-
-ralno districto municipal de Campo Grande.-
(Qualificação requeridcLa.) 

722. Nelson Ribeiro (778), filho de Maria Vianna dos Santos, 
nascido a 20 dc -novembro dc-1911, no Districto 
Federal, residente á estrada cvj Catruz, lavra
dor, solteiro, com domicilio eleitoral nó distrieto 
municipal de "Guaratiba. (Qualificação reque-

rida n 5 T-58 ) " 
723. -André Sebastião'Filho (779), filho de Thereza Maria 

. d a Conceição, nascido a 30 cYi maio' de 1897, no 
Estado do Rio de Janeiro, residente á estrada 
da Pedra, lavrador, casado, com domicilio elei-
ral no Districto municipal de Campo Grande. . 
ficação requerida, n. 5.721.) 

724. Manoel Luiz Pereira (780), filho de Filomena Rosa da 
' Conceição, nascido em maio de 1872, no Distri-
, cto Federal, residente á estrada-do Catruz, la

vrador, casado, convdomicilio eleitoral no dis
tricto munieipal de. Guaratiba. (Qualjficação 
-requerida., n. 5.736.) 

••"ÍO"5. Luiz "Guariente (781), filho de Emilio-Guariente e de 
Maria Rene Guariente, nascido a- 17 de novem
bro de 1885, no Estado do Rio de Janeiro, resi
dente a estrada do Péni. 399, operário, casado, 
com domicilio eleitoral no distrioto municipal 
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de Guaratiba. (Qualificação requerida, nu
mero 5.043.-). . . . . 

720. fasemiro Vieira (782), filho de Francisco Vieira e, de 
Guilhermina de Jesus, iiascicio a 12 de agosto de 
1.898, no Estado de São Paulo, residente â estra
da do Monteiro, lavrador, casado, com domicilio, 

: eleitoral no districto- municipal de Guaratiba. 
(Qualificação requerida, n. 5.418.) 

727. Jacintho Joaquim Saloio (783), filho de Antônio Joa
quim'Saloio e de-Maria de Souza, nascido a 10 
de novembro de .190,6, no Districto Federal,' re
sidente á estrada Santa Eugenia, lavrador, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Guaratiba. (Qualificação requerida, nu
mero 5.044.) . . / • 

728. João Martins Júnior (784), filho de João Martins e de 
Maria Antonia, nascido a 8 de janeiro de 1909, 
no Districto-Federal, residente á rua Marina.nu
mero 244, pedreiro, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal cte Realengo. (Qua-

• lificaçãò requerida, n-. 5.185.) 
729. Sebastião Garcez Í787), filho de Manoel. Garcez. e de 

• Leonor da Conceição, nascido a 8 de dezembro 
de 1907, no Districto Federal, residente á estra
da Rio-São Paulo, lavrador, solteiro com domici 
lio eleitoral no. districto municipal de Guarati
ba. {Qualificação requerida,' n. 5.024.) 

730. Benedicto' José. da Silva Ramos (788), filho...de José 
Diogo do Paraguáy e" cte . Crescencia Maria da 

- Conceição, nascido a 1 de dezembro de 1889, no 
Estado do Rio de Janeiro,, residente á estrada da 
Paciência, lavrador, solteiro, com ciomicilio elei
toral no/districto municipal de Guaratiba. (Qua
lificação requerida, n. 4.990.) 

73!. Benedicto Barbosa Júnior (789), filho de Julião Bar-
. . bosa Júnior e de Anna Maria Ttaeodora, nascido 

a 19 de abril de ífc09, no Estado do Rio de Ja
neiro, • residente á estrada Real do Santa Cruz, 
lavrador, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Guaratiba. (Qualificação 

• requerida; n. 090.) . > ' 
734.- Annita do Amor Divino Lima (890), filha de Antônio 

dos Reis Lima e de Elisa do Amor Divino Lima, 
nascido a 1 de outubro de 1912, cm Itabaiana, 
Estado de Sergipe, resicVmté á estrada S. Pedro 
Alcântara n. 374, domestica, solteira, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Rea
lengo.. (Qualificação requerida, ri. 576.) 

733. j<osé Garcez .Sobrinho (792), filho de Manoel Garcez e 
• '. . . de. Leonor da Conceição, nascido a 17 de agosto 

'•de- 1897, no Estado do Rio de Janeiro, residente 
á'estrada, Rio São Paulo, lavrador, casado, com 

, . domicilio eleitoral no districto municipal de 
.'• 'Guaratiba. (Qualificação requerida, n. 5.003.) 

2.284. Antônio.Garcez Sobrinho (793), filho de Manoel Gar-
. cez e de Leonor da Conceição, nascido a 4 de 
junho de 1903, no Districto Federal, residente á. 

. ,- estrada Ri.o-Sãq Paulo, lavrador, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal cte Gua
ratiba. (Qualificação requerida, ,n. 4.981.) 

2-285. Heneclina de Souza Barros (897), filha de José do 
Souza Barros e ,de Analia Caetana da Silva, nas
cida a 1.4 de maio de 1916, no Districto Federal, 
-residente á rua Garapiá, domestica, solteira, com' 

• domicilio eleitoral no- districto municipal de 
Guaraiiba. (Qualificação• requerida, n. 957.) 

732. João- Teixeira da Silva (790), filho de José Teixeira da 
• Silva e de Mariaoa Rosa de Jesus, nascido a 8.fe 

julho de 1906, em Porciumcula, Estado do Rio 
.. • de Janeiro, á r u a Y n.. 6, operário, solteiro, com 

domicilio eleitoral1 no districto municipal, de 
Realengo. (Qualificação - requerida, n. 235.) 
Pelo. escrivão. —Maurício Mello. 

751. Üugo Alves de Souza (637), filho de Sérgio de Souza 
:Rosa Filho e. de Palmyra Alves da Silva, nascido 
a 25 de janeiro de 1907, no Estado do-Rio de Ja-
.Beiro, residente á rua. Cruzeiro n. 33, commercio, 

-- ' . - casado, com domicilio eleitoral no districto mu-. 
- nicipal .de Santa -Cruz. (Qualificação requerida, 

n. 4.857.)- ' . -
67-í. Athayde José Nogueira (714), filho de Hemeterío José 

1 ' • • Nogueira e de Maria-Joaquina da Conceição, nas
cido a 15 de novembro de 1,8.99, em São João Mar-

736. 

737. 

738. 

,739, 

-740. 

741 

742 

743 

744. 

745 

746 

. cos, Estado do"Rio de Janeiro, residente á rua 
. dos-Açudes n. 44, commercio, casado, com domi-

.. . cilio eleitoral no districto municipal de Realen
go. (Qualificação requerida, n. 131.) 

Benedicto Barbosa (722), filho de Luiz Gonzaga e de 
Anna Andolina da Conceição, nascido a 23 de íe-

> . vereiro,, em. Cachoeira, Estado de. São Pauto", 
residente á rua Maia n. 154, operário, solteiro, 
com domicilio eleitoral, no districto municipal de 
Realengo. (Qualificação requerida, n. 527.) 

Hamilton José da Silva (741), filho de Gregorio José 
da Silva e de Ricarda de Azevedo da Silva, nasci
do a 19 de abril de 1916, no Districto Federal, 
residente á estrada Rio-São Paulo, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu-

. nicipal de Campo Grande. (Qualificação reque
rida, n. 780.) 

Anna de Jesus. Gabriel (742), filha de Antônio Fran
cisco Gabriel e de Anna Victorina, nascida a 22 
de outubro de 1910, no Districto Federal, resi
dente á rua Conselheiro Junqueira n. 76, domes
tica, solteira, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Realengo. (Qualificação reque
rida, n . 577.) 

Joel José de Souza (765), filho de Osório José dc Souza 
e de Brasiüna de Souza, nascido a 17 de junho de 
1904, em São João Marcos, Estado do Rio de Ja
neiro, residente á estrada Rio São Paulo, com
mercio, casado, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Campo Grande. (Qualificação 
requerida, n. 228.) 

Seraphim jLanciote (770), filho de José Lanciote e de' 
Maria de Freitas Câmara, nascido a 29 de junho 
de" 1899, em Macahé, Estado do Rio.de Janeiro, 
residente ã estrada Belisario Penna n , 31, phar-
maceutico, casado, com domicilio -eleitoral no 
districto municipal de .Realengo.' (Qualificação 
requerida, n. 10.073.) 

Ananias Joaquim do Nascimento (774),.filho de Maria 
Deolinda, nascido a 28 de.janeiro, de 1880, no 
Districto Federal, residente á rua Campo Grande 
n. 56, funecionario publico, casado, com domici
lio eleitoral no districto municipal • de Santa 
Cruz. (Qualificação requerida, n. 4.423.) 

José Rangel dc Souza Britto (775), filho de Antônio 
Pacifico de Souza Britto e de Ada Rangel de Sou
za Britto, nascido a 23 de outubro de 1912, em 
Bella Vista, Eslado.de São .Paulo, residente á rua 
Santa Christina n. 19, casal , estudante, solteiro, 
com domicilio eleitoral rio districto municipal de 
Realengo. (Qualificação requerida, n. 7.694.) 

Belmiro José Pinto (791), filho dc Belmiro Pinto e de 
Maria da Conceição Pinto,'nascido a .27 dc de
zembro de 1910, no Districto Federal, residente 
á Estrada do Monteiro n. 402, lavrador, solteiro, 
com domicilio eleitoral rio districto municipal de 
Guaratiba. (Qualificação requerida,'n. 5.722.) 

Euclydes Gomes de Aguiar (794), filho de Alfredo Go
mes de Aguiar-e de Anatholia America da Cunha, 
nascido a 8 de novembro de 1905, no Districto 
Federai, residente á. estrada Magarça, lavrador, 

- • solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Guaratiba, (Qualificação requeri
da, n. 5.728.) 

José cie Jesus Ferreira (743), filho de José Ferreira e 
. ... dè Constantina dc Jesus Ferreira, nascido a 3 de 

julho de 1897, em Braz, Estado de. São Paulo, 
residente á rua. Nogueira n. 60, casa V, commer
cio,̂  casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Realengo. (Qualificação requerida, 

.li. 11.866.) 

Teüerando Paes de Oliveira Fagundes (803), filho 
de Juvenrio de Oliveira Fagundes e de Maria 

. de Macedo Paes, nascido a 1.4 de novembro de 
1S85, no Districto Federal, residente em Morgado, 
lavrador, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Guaratiba. (Qualificação 
requerida, n; 804.) . • • 

Olavo Ramalho Correia (804), filho de Raniiro Miguel 
Correia e de Cer.es Ramalli© Correia, nascido a 8 
de fevereiro de 19Í4,,'IM> Distrieto Federal, resi
dente C r u a Pòroagaba n.-12, ©ommercio, soí^ 
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763. 

76 4 

teiro, com domicilio eleitoral no districto muni- 700. 
cipal de Santa Cruz. (Qualificação requerida, 
n. 937.) 

747. Albino da Silva Valente (805), filho de Ludovico Va-
_ lente do Nascimento e de Perciliana Rosa do Nas

cimento, nascido a 21 de abril de 1916,. no' Distri
cto Federal, residente á rua Felippe Cardoso nu
mero 108, estudante, solteiro, com domicilio elei- . 761. 
toral no districto municipal de Santa Cruz. (Qua-
lificaçãò requerida, n. 934.) 

748. Alfredo Chagas da Silva (806), filho de Alfredo Antô
nio da Silva e de Elelvina Chagas da Silva, nas
cido a 21 de fevereiro de 1915, no Districto Fe
deral, residente ã rua Senador Gamará n. 41, 762. 

. empregado municipal, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Santa Cruz. 
(Qualificação requerida, n. 603.) ' 

750. .'Uaim da Silva Vicente (809), filho de-Leonidio José • 
Vicente e de Alzira Feliciana Vicente, nascido a 
l l ' de dezembro de -1915, no Districto Federal, 
residente á rua A. Isabel n. 189, operário, sol-
íeiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Santa Cruz. (Qualificação requerida, 
numero 620.) 

749. Joaquim Gomes Teixeira (811), filho dc Gabriel Tei
xeira e de Maria da Luz Teixeira, nascido a 5 da 
junho-de 1886, Portugal, residente á rua Campo 
•Grande n.-64, negociante, .casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Campo Grande. 
(Qualificação requerida — n. 85.) 

752. Aurmo Antunes Gcstcira (812), filho do Glimaco An
tunes Suzano e de Amélia Antunes Gesteira, nas
cido a 4 de maio de 1902, no Districto Federal, 
residente á rua Amaral Co t̂a n. 50, negociante, 
casado, com domicilio-eleitoral no districto muni
cipal dc Campo Grande. (Qualificação requerida 
— n. 1.307.) 

753. Antônio França da Fonseca Filho (813), filho de An
tônio França da Fonseca e de Castorina França 
da Fonseca, nascido a 5 de setembro de 1905, no 
Districto Federal, residente á rua Frei Pinto nu
mero 51, casa 10, typographo, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Campo 
Grande. (Qualificação requerida — n. 11.097.) 

755. Milton Clarindo dos Santos (814), filho de Alfredo 
Clarindo dos Santos e de Jorgina Labbre dos San-

' ' tos, nascido a 4 de setembro de 1915, no Districto 
Federal, residente á rua Fernando n. 186, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Santa Cruz. (Qualificação 
requerida — n. 1.007.) 

755. Waldemar Nascimento Soares (815), filho de Jcsuino 768. 
Nascimento Soares e de Maria do Nascimento Soa
res, nascido a 28 ele setembro de-1906, em Can-
tagallo, Estado do Rio de Janeiro, residente á 
rua São Miguel n. 738, operário, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Rea
lengo. (Qualificação"ex-officio" n. 2.131.) 

756. Edy José da Silva (816), filho de Alfredo Antônio da Sil- 709. 
va e de Etelvina Chagas da Silva, nascido a 19 de 
março de 1914, no Districto Federal, residente 
em Senador Gamará, commercio, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Santa 
Cruz. (Qualificação requerida n. 618.) 

757. Praxedes Manoel Victorino (817), filho de Camillo Ma- 770. 
noel Victorino .e de Christina de SanfAnna, nas
cido a 21 de janeiro de 1884, no Distrieto Fede
ral, residente á Avenida Carmem n. 337, operá
rio,'casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Santa Cruz. (Qualificação reque
rida n. 5.931.) 

758. Antônio Salvador de Freitas (818), filho de Elydlo 771. 
Manoel de Freitas e de Jovina Maria, de Freitas, 
nascido a 6 de março de 1910, no Districto Fede-
etral, residente á rua General Olympio n. 178, 
7'unccionarib publico, solteiro, cora domicilio elei
toral no districto municipal de Santa Cruz. (Qua
lificação requerida n. 5.957.) 

759. Aiiindo Gonçalves (819), filho de Domingos Gonçalves 772. 
Raymundo e de Angelina Gonçalves Fortes, nas
cido a 6 de maio de 1913, no Districto Federal, 
residente a rua Reteir n. 40, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Realengo. (Qualificação requerida n. 876.1 

705. 

760. 

767. 

José Antônio da "Motta (820), filho de Francisco Antô
nio da Motta e de Maria SanfAnna da Motta, nas
cido a 24 cie dezembro de 1878, cm Sergipe, re
sidente á rua Duque de Caxias n. 477, operário, 

-municipal, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Santa Cruz. (Qualificação 
requerida n. 724.) 

Joaquim Coelho de Menezes (821), filho' de Antônio 
Luiz de Menezes e de Cândida Rosa de Menezes, 
nascido a 11 de agosto de 1905, no Districto Fe
deral, residente em Piabas, lavrador, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Gua
ratiba. (Qualificação requerida n. 6.099.) 

Aprigio Raymundo (823), filho de Manoel Raymundo de 
Souza e de Luiza Maria da Conceição, nascido a 
8 de janeiro de 1892, em Angra dos Reis, Estado 
do Rio cie Janeiro, residente á Avenida Carmem 
n. 509, operário municipal, solteiro,»com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Santa 
Cruz. (Qualificação requerida n. 0.411.) 

Marcilio Luiz dos Santos (824), filho de Luiz José dos 
Santos e de Luiza Maria da Conceição, nascido a 
25 de abril de 1888, no Districto Federal, residente 
cm Vargem Grande, lavrador, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Gua
ratiba. (Qualificação requerida n. 5.017.) 

Sérgio de Souza Rosa Filho (825), filho de Delphint 
Maria Siqueira Rosa, nascido a 9 de setembro de 
18S0, na ilha da Madeira, Estado do Rio de Ja
neiro, residente á rua Cruseiro n. 33, lavrador, 
casado, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Santa Cruz. (Qualificação requerida 
n. 5.936.) 

Canlilio José Brum (820), filho de Maria Ignacia Alves, 
nascido a 9 cie novembro de 1896, no Distrieto 
Federal, residente cm Piabas, lavrador, casado, 
com ciomicilio eleitoral no districto municipal de 
Guaratiba. (Qualificação requerida n. 5.419.) : 

Aida de Oliveira Ramos (827), filha de Américo Ramos 
e de Maria -Rita, nascido a 9 de fevereiro de 1913, 
no Districto Federal, residente á rua Euzebio 
Fortes, domestica, .solteira, com domicilio elei
toral no districto municipal de Realengo. (Quali
ficação requerida n. 528.) 

Nelson Dias cie Figueiredo Moraes (831), filho de 
Joaquim Canuto de Figueiredo Moraes e de Do-
lorcs Dias de Moraes, nascido a 3 de setembro do 
1.911, no Districto Federal, residente á rua En
genho Novo n. 80 A, casa 2, commercio, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Realengo. (Qualificação requerida u. 11.319.) -

Olga Alves Soares (832), filha do Abílio Alves de Souza 
e dc Gabrieíla Macedo dos Santos Alves, nascida 
a 11 de março de 1886, em Cabo Frio, Estado do 
Rio de Janeiro, residente & Luntes Barata n. 89, 
domestica, casada, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Realengo. (Qualificação re-* 
querida n. (3.113.) 

Bento Furtado de Faria (833), filho de José Furtado! 
de Faria e d,e Rosa Barbosa de Faria, nascido a 21. 
de março de 1868, no Districto Federal, residente 

rua Saudade n. 21, funecionario publico, viuvo, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Realengo. (Qualificação requerida n. 6.136.) 

José Theodoro da Costa (834), filho de Hygino Theo
doro da Costa "e dc Ignez Rosa da Conceição, nas-* 
cido a 11 de fevereiro de 1892, em Passa-Quatro, 
Estado de São Paulo, residente á Avenida 13 chi 
Maio n. 53, lavrador, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Realengo. (Qua
lificação requerida n. 204.) 

Manoel Soares Lyra (835), filho de Antônio Soares Lyra 
e de Maria Francisco da Conceição, nascido a 4 de 
janeiro dde 1892, em Bezerro, Estado de Pernam
buco-, residente á Estrada do Camboaíá n. 29, 
militar, casado, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal do Realengo; (Qualificação reque
rida n. 194.) 

Pedro da Silva Corrêa (836), filho de João da Silva 
Corrêa e de Maria Gonçalves, nascido a 7 de se
tembro de 1905, no Estado do Rio de Janeiro,' re
sidente á rua Terra 42, lavrador, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal do Rea
lengo. (Qualificação requerida n. S^O. ' 1 
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?73. Maximiniano Serapbim de Azevedo (837). filho de Ma
noel Sèraphirn e de Maria da Costa Lopes, nasci
do a 23 de agosto de 1912, no'Districto Federal, 
residente em Carapiá, 'lavrador, solteiro, com 
domicilio eleütoral no districto,, municipal, de 786. 
Guaratiba. (Qualificação requerida n. 4.705.) 

774. João Eugênio dos Santos (838), filho de Manoel Eugênio 
dos Santos e- de Maria Esmeralda de Oliveira, 
nascido a 18 de outubro de 1912, no Districto 
Federal, residente em Carapiá, lavrador,.solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Guaratiba. (Qualificação requerida n. 4.704.) 787. 

•775. Benedicto Procopio dos Santos (840), filho de Joa
quim Proeopio da Silva e de Perciliana Maria da 
Silva, nascido a 30 de janeiro de 1887, na ilha d» 
Madeira, Estado do Rio de Janeiro, residente á 
rua Barros Alarcão n. 315, pescador, solteiro, coirt 
domicilio eleitoral no districto municipal de Gua- • 
r-atiba. (Qualificação requerida n. 295.) 788. 

f76. Roberto'da Costa Figueiredo (841), filho de Godo-
fredo da Costa Figueiredo e de Argentina da Silva 
Figueiredo, nascido a 9 de março de 1916, no 

.Districto Federal, residente á rua Felippe Car
doso n. 75, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Santa Cruz. 
(Qualificação requerida n. 941.) 789. 

277.. Celina Novaes Santiago (842), filha de Antônio Satur
nino de Lacerda Novaes e de Antonia Guilher-
mina Mendes Moraes, nascida a l i de outubro de 
1880, em Itaguay, Estado do Rio de Janeiro, re
sidente, á rua Felippe Cardoso n. 141, proprietá
ria, casada, com domicilio, eleitoral no districto 790. 
municipal cie Santa Cruz. (Qualificação reque-

.» rida n. 481.) 
778. Caetano José da Silva Santiago (843), filho de Cae

tano José da Silva Santiago e de Cândida Amélia 
de Oliveira Fortes, nascido a 20 de março de 1881, 
em Itaguay, Estado dó Rio de Janeiro, residente 
á rua Felippe Cardoso n. 111, proprietário, ca- 791, 
sado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Santa Cruz. (Qualificação requerida nu
mero 294.) ( 

779. Kaicy Machado Rocha (844), filho de Salino de Oliveira 
Rocha e de Arcilia Machado .da Rocha, nascido a 
14 de dezembro de 1912, nó Estado do Rio de Ja
neiro, residente na E. morro Cavado, lavrador, 
solteiro,. com domicilio eleitoral no districto mu- 79.2,. 
nicipal cie Guaratiba. (Qualificação requerida nu
mero 4,703.) 

780. João Corrêa do Nascimento (845), filho de Guílherfnino' 
Ribeiro do Nascimento e de Maria Corrêa do Nas
cimento, nascido a 27 de setembro de 1913, no 
Districto Federal, residente em Guaratiba, pes- 793. 
cador, solteiro? com domicilio eleitoral no dis
tricto munieipal de Guaratiba. (Qualificação re
querida n. 510.) 

761. Antônio França da Fonseca. (847), fiiho cie Jzidoro 
França da Fonseca e de Maria Thomazia da Fon
seca, nascido a 1 de abril de 1883, no Districto 
Federal, residente á rua Frei Pinto n. 5, casa 10, 794. 
operário, viuvo, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal .de Campo Grande. (Qualifica-

" ção requerida n. 11.093.) 
782. José Cerqueira da Silva (848), filho de João Cerqueira 

da Silva e de Maria Paiva da Silva, nascido a 
25 de julho de 1902, no Districto Federal, resi
dente á rua Tecclões TI. 6, commercio. casado. 795. 
corn domicilio eleitoral no districto municipal de 
Realengo. (Qualificação requerida n. 4.601.) 

£83. Álvaro França da Fonseca (849), filho de Antônio 
França da Fonseca e de Castorina.França da Fon
seca, nascido a 17 de janeiro, de 1912, no Districto 
Federal, residente á rua' Frei Pinto. 11.- 5, casa 10, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis- 796. 
tricto municipal de Campo Grande, (Qualificação 
requerida n. 11.099.) 

7.85.. Nilo de Castro (851), íilho de José Lourenço de Castro e 
de Eugenia de Castro nascido a 23 de 1902, no 
Districto Federal, residente"a rua Herminia n. 23, 
medico, solteiro, com domicilio eleitoral no dis- 797, 
tricto municipal de Santa Cruz. (Qualificação 
"ex-officio;', B. E. .77.) 

784. Antônio Moreira da Rocha (850), filho de Joaquim. 
Moreira da Rocha e de Rosa Moreira Ramos, nas

cido a 12 de maio de 1899, residente á rua Barão 
Capanema, operário, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal'de Realengo. (Qua
lificação requerida n. 335.) 

Fermiano Corrêa Lage (852), filho de Carlos Manoei 
Corrêa Lage. e de Anna Souza Machado, nascido a 
23 de julho de 1887, no Estado do Rio de Janeiro, 
residente á rua Progresso n. 14, commercio, ca
sado, com domicílio eleitoral no districto muni
cipal de Realengo. (Qualificação requerida nu
mero 5.173.) 

Edgard da Silva (853), filho de Marianno Anastácio da 
Silva è de Aíbertina Corrêa da Silva, nascido a 
16 de junho de 1914, no Districto Federal, resi
dente â rua Princeza Imperial n. 219, impressor, 
solteiro, eom domicilio eleitoral no. districto mu
nicipal de Realengo. (Qualificação requerida nu
mero 581.) 

Laudelino Antunes de Sá (854), filho de Antônio An
tunes de Sá e dc'Maria Anna da Conceição, nas
cido a 1 de agosto de 1900, no Estado do Rio de 
Janeiro, residente á rua Artes n. 46, doméstico,-
sasado, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Realengo. (Qualificação requerida nu
mero 5.482.) 

Sylvio Rangel (855), filho de Aydano Rangel e de Geral-
dina da Silva, nascido a 21 de abril de 1902, no 
Districto Federal, residente á rua Seies n. 32, 
guarda-livros, solteiro com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Realengo. (Qualificação 
requerida n. 360.) 

Cenário da Rosa Portugal (856), filho de Francisco da 
Rosa Portugal e de Carlota Marcellina da Con
ceição, nascido a 26 de outubro de 1907, no Dis
tricto Federal, residente á rua Catruz, lavrador, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Guaratiba. (Qualificação requerida nu
mero 6.097.) 

Alice Cardoso rios Santos Couto (857), filha do Al
fredo José do Couto Júnior e de Emilia Cardoso 
dos Santos Couto, nascida a 22 de dezembro de 
1901, no Districtcj Federal, residente â rua Gene
ral Agostinho n. 81, casa 6, funecionaria muni
cipal, solteira com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Campo Grande. (Qualificação re
querida n. 929.) 

Orlando Angelici (858), filho de Agostinho Angelici c dc 
Julieta Ancilini Angelici, nascido a 23 de março 
1905, no Districto Federal, residente á rua Campe-
Grande, .commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Campo Grande 
(Qualificação requerida n. 932.) 

José Corrêa dos Santos (859), filho de Horacio Corrêa 
dos Santos e de Belmontina Pereira dos Santos 

' nascido a 24 de março do 1914, no Estado do Rio 
de Janeiros, residente á rua Butiá n. 2, commer
cio,. solteiro, com ciomicilio eleitoral no districto 
municipal de Campo Graude. (Qualificação re
querida n. 918.) 

Olympio Gesteira Mattoso (960), filho do Etelvino da 
Silva Mattoso e de Eurideces Gesteira Mattoso,-
nascido a 20 de agosto de 19-15, no Districto Fe
deral, residente á rua Coronel Agostinho n. 801-, 
acadêmico, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Campo Grande.. (Qualifi
cação requerida n. 925.)-

tíualberto Fancisco Monsorcs (861), filho de Er
nesto Francisco Monsores e de Guiomar Ribeiro 
Monsores, nascido a 12 de julho de 1899, no Es
tado do Rio de Janeiro, residente it rua Feira 85. 
commercio, casado, com ciomicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Guaratiba. (Qualificação re
querida n. 5.562.) 

José Ferreira de Mello (862), filho dc José Alves de 
Mello e de Honoritia Antonia Ferreira, nascido 
a 5 de agosto de 1893, no Districto Federal, re
sidente em Logas Cantagallo. commercio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de Guaratiba. (Qualificação requerida n. 447). 

Antenor Conceição (863), filho de. Margarida Maria da 
Conceição, nascido a 9 de Novembro de 1912, no 
Districto Federal, residente á E. Monteiro n. 745, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no ctjgt 
mercio, solteiro, com ciomicilio eleitoral no dis-
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tricto municipal de Campo Grande. .{Qualifica
ção requerida n. 5.853). 

798. Miguel Pellegrino (8(34), filho de Antônio Pellegrino e 
de Anna-Maria Vietor, nascido a de janeiro dc 

~i[ 1892, no Districto Federal, .residente-á rua Vis
conde Nictheroy n. 114, commercio, casado, com 
domicilio eleitoral no districto. municipal de Rea
lengo. (Qualificação requerida n. 53.) 

799. Nair Reis das Chagas (865), filha de Armando Andrade 
do Couto Reis e de- Augusta Maria da Conceição, 
nascida a 12 de julho de 1909, no Districto Federal, 
residente á Av. Areia'Branca n. 389,^domestioa, 
casada, com domicilio eleitoral no distrieto muni
cipal de Santa Cruz. (Qualificação requerida nu
mero 6.475) 

800. Manoel'Felix Pereira (866), filho do Minervino Felix 
Pereira e de Agripina Felix de Oliveira, nasci
do a 22 de novembro de 1896, em Agua Preta, 
Estado de Pernambuco, residente á rua General 
Cláudio n. 7, estucador, casado, com douíicilio elei
toral no/districto municipal de Realengo. (Qua
lificação requerida n. 69.4) . 

801. Joaquim Costodio (867), filho de Francisco Custodio e 
de Serafina de Medeiros Borges, nascido a 22 do 
janeiro de 1901, no Estado do Rio de Janeiro, resi
dente á rua Coronel Agqstinho n. 49, operário, 
casado, com domicilio eleitoral no districto muni-

"' cipal de Campo Grande. (Qualificação requerida 
n. 992.) 

802. Felino Bonfim de Almeida (870), filho cie Marccliano ' 
Francisco de Almeida e de Josephina Maria da 
Conceição, nascido a 14 de janeiro de 1900, em Es
tância, Estado de Sergipe, residente á rua 12 de 

.Fevereiro n. 141, empregado publico, casado", com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Cam
po Grande. (Qualificação requerida n. 425.) 

803. Manoel Alves .(871), filho de Honorio Alves e de Sim-
pliçiana. Maria Alves, nascido a 24 de fevereiro de 
1906, no districto Federal, residente á rua A. 
Seres n. 72-A, commercio, casado, com domicilio 

. eleiloral no districto municipal de Realengo. (Qua
lificação requerida n. 174.) 

804. Benedicto Luiz das Chagas (872), filho de João Luis das 
Chagas e de Belmira Casemira do Amaral, nasci
do a 4 de abril de 1902, no Districto Federal, re
sidente á Avenida Areia Branca, operário, soltei
ro, com domicilio eleitoral no districto municipal 

' - ; • ' ' " ' de Santa Cruz. (Qualificação requerida n. 6.471.) 
805. Joceim Carlos de Azevedo (873), filho .de Frederico 

Carlos de Azevedo e de Joaquina Anna de Aze
vedo, nascieio a 4 de maio de 1901, no Distrieto 
Federal, residente-á rua Leandro Costa n. 22, mo
torista, casado, rim. i<om!';H"i i-'"itoi"'' no distri
cto municipal de Campo Grande. (Qualificação 
requerida n. 997.) 

806. Jovelino Ignacio Alves (874), filho de Napoleão Igna
cio Alves e de Paulina Barbosa Alves, nascido a 6 
dc agosto de 1910, no Districto Federal, residente 
á rua Magarça, operário, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Guaratiba. 
(Qualificação requerida n. 5.300.) 

807. Vergiho Pedro da Silva (875), filho de Cypriano José 
da Silva e de Alexandrina cia Silva, nascido a 6 de 
abril de 1909, em Bom Jesus de Itabapoana, Es-, 
tado do Rio de Janeiro, residente á rua D. Clara 
li. 216, operário, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Realengo. (Qualificação 
requerida, n. 611.) 

808. Genario José de Araújo (870), filho de Genesio José de 
Araújo e de Jovelina Maria da Conceição, nascido 
a 24 de abril de 1905, no Districto Federal, resi
dente á rua F. Aurora n. 292, operário, soltei
ro, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Santa Cruz. (Qualificaçãojrequerida n. 5.911.) 

809. Domingos Martins Júnior (877), filho de Domingos 
' Martins Corrêa da Silva e de Maria da Conceição 

Evangelho, nascido a 8 de maio de 1908, no Distri
cto Federal, residente á rua São Salvador n. 69,^ 
commercio, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Realengo. (Qualificação re
querida n. 124.) ' 

81*0.- Hermínio de Mello Ferreira (878), filho de Antônio 
Ferreira Júnior e de Helena de Mello Ferreira, 
nascido a 25 de abril de 1915, no Districto Federal, 

815, 

816, 

residente á rua Álvaro Alberto n. 301, contador, 
-solteiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal, de Santa Cruz. (Qualificação requerida 

•n. 721.) 
811. Adolpho Mançano de Menezes (879), filho do Manoel 

'Ferreira dc Menezes e de Mercedes Mançano de 
Menezes, nascido a .2 de fevereiro de 1898, no 

> • Districto Federal, residente á rua Visconde de Se-
petiba n. 25, mecânico, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Santa Cruz. 
(Qualificação requerida n. 939.) 

812. Anna-Nobre do Miranda (880), filha de Joaquim do Al
meida Nobre e de Maria de Almeida Nobre, nas
cida a 21 de setembro de 1881, em Areias, Esta
do da Parahyba, residente á E. de Santa Cruz, 
domestica, viuva, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Realengo. (Qualificação re
querida n. 631.) 

813. Milton Von Dollinger (881), filho dc José von Dollinger 
e de Oscarina Soares Dollinger, nascido a 30 dc 
abril de 1914, no Districto Federal, á rua Gòyaz 
n. 201, operário, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Realengo. - (Qualifica
ção requerida n. 109.) 

814. Orlando de Mello Barreto (882), filho do Honorio, 
Rodrigues Barreto e de Maria de Mello Barreto, 
nascido a 31 de maio de 1915, no Districto Federal, 

- , residente á rua Visconde Sepetiba n. 63, estudan
te, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal dc Santa Cruz. (Qualificação requeri
da n. 715.) 

Pedro Alves Camargo (S83), filho dc Diniz Paes Camar
go e de Maria Alves Camargo, nascido a 8 do agos- • 

• to do 1909, no Districto Federal, residente á rua 
Pedra Guaratiba, commercio, casado, com domici-

. ' lio eleitoral no districto municipal de Guaratiba. 
(Qualificação requerida n. 5.019.) 

Antônio dos Santos Garrido (884), filho de Thodomi-
miro Cicenando dos Santos e de Rosana Garrido 
dos Santos, nascido a 7- do julho do 1903, em Vi-
ctoria, Estado do Espirito Santo, residente á rua 
Júlio do Carmo n. 454, operário, casado, com do-, 
micilio eleitora! no districto municipal de Rea
lengo. (Qualificação requerida n. 126.) 

817. Mario Cardoso (885), filho de Fulgencio José Cardoso e 
de Maria Caetàna. Ayrosa, nascido a 4 de abril de 
1909, em Nova Iguassu', Estado do Rio de Janei
ro, residente á rua Pereira Nobrega n. 27,.operá
rio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto' 
municipal de Realengo. (Qualificação requerida.)'' 

818. José Segreto (887), filho de Felippe Segreto e de Rosa 
Segreto, nascido a 19 de Março.de 1904, em Ta-
guaritinga, Estado de São Paulo, residente á rua 
ííery Pinheiro n. 89, empregado nò commercio, ca
sado, com ciomicilio eleitoral no districto munici
pal de Realengo. (Qualificação requerida n. 129.) 

819. João Rodrigues Valente (888), filho de Manoel José Va
lente e de .Fausta Rodrigues Valente, nascido a 
8 dè julho de 1901, no Estado de Minas Geraes, 
residente á rua Encanamento n. 83, empregado no 
commercio, casado. 

820. Benedicto Mendes (889), íilho de Antônio Mendes de 
Oliveira e de' Maria Mendes do Nascimento, nas
cido a 22 dc novembro de 1902, no Districto Fede-' 
ral, residente á rua E. Pedra', 429, empregado no 
commercio, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal dc Guaratiba. (Qualificação re
querida n. 4.4.61.) 

821. Adelaide do Amor Divino Lima (891), filha de Anto-" 
nio dos Reis Lima e de Luiza do Amor Divino Li
ma, nascida a 22 de março de 1915, em Itabaiana, 
Estado de Sergipe, residente á estrada S. Pedra 
n. 1734, domestica, solteira, com domicilio elei
toral no districto municipal. (Qualificação roque-
ridan.856) . 

822. Francisco Gonçalves Pereira (892), filho de Benedicto" 
Gonçalves Pereira e de Rosa da Conceição, nasci
do a 15 de maio de 1899, no Estado do Rio de 

.Janeiro, residente á rua Rangel Pestana n. 893, 
lavrador, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal dc Realengo. (Qualificação re
querida n. 6.333.) 

823. Davina Ribeiro de Almeida (893), filha de Bernardino 
Balthazar da Costa c de Anna Ribeiro da Fonse-
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ca, nascida a 28 de agosto de 1908, no Districto 
Federal, residente á rua Prasivel n. 111, domesti
ca, casada, com domicilio eleitoral no districto 

, municipal de Realengo. (Qualificação requerida 
n. 590.) 

824. Sopbia Monica da Silva (895), fiiha de Monica da Silva, 
' nascida a 24 do abril de 1880, no Districto Fede
ral, á rua A. Alayde n. 35, domestica, casada, corn 

' ciomicilio eleitoral no districto municipal do Rea
lengo. (Qualificação requerina n. 1.068.) 

825. Manoel Dias Cardoso Filho (896), filho cie Manoel Dias 
Cardoso e de Elvira do Castro Cardoso, nascido a 
28 de março dc 1904, no districto Federal, resi
dente á Avenida Isabel n. 228, commerciante, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de Santa Cruz. (Qualificação requerida nu
mero 1.014.) 

820. Newton- Alves Velloso de Castro (898), filho de Ale
xandre Velloso de Castro e de Adeliha de Almeida 
Velloso de Castro, nascido a 8 de dezembro de 1910, 
no Districto Federal, residente á Estrada Real 
de Santa Cruz n. 309, empregado no commercio, 
casado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal do Campo Grande. (Qualificação requerida, 

• n. 1.000.) 
827. ílèrminio de Oliveira Cabral (899). filho de Cosar de 

Oliveira é de Firmina de Oliveira, nascido a 15 
dc maio de 1894, no Districto Federal, residente 
á rua João. Rego, empregado no commercio, casa
do, com domicilio eleitoral no districto munici
pal do Realengo. (Qualificação requerida, nume
ro 653.) 

828. Jfraneisca Caldeira dc Alvarenga (745), filha dc Fran
cisco Caldeira cie Alvarenga e de Balbina Laves 
de Alvarenga, nascida a 1 de outubro de 1912, no 
Districto Federal, residente á Estrada da Ilha, do
mestica, solteira, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal do Guaratiba. (Qualificação re
querida n. 4.097:) 

829. Deleite.Costa (747), filha dc.Celestino Manoel da Costa 
e de Leopoldina de Alvarenga Costa, nascida a 23 
de julho de 1905, no Districto Federal, residente 
á E. Real de Santa Cruz n. 2.656, funecionaria 
municipal, solteira, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Campo Grande. (Qualifi
cação requerida n. 5.583.) 

830. Atire Pereira da Hora (750), filha de Alexandre Pe
reira -da s Hora e de Olivia Leonardo-Pereira, nas
cida a 25 de março do 1913, no Districto Federal, 
residente á E. Santo Antônio da Bica, domestica, 
solteira, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Guaratiba. (Qualificação.requerida nu
mero 441.) 

831. J'3Sé Miguel Filho (786), filho-de José Miguel e de Julia 
Moura, nascido a 21 de setembro de 1910, no Dis
tricto Federal, residente á rua A. Casari de Mello 
n. 06-B, lavrador, solteiro, com ciomicilio eleito
ral no districto municipal de Guaratiba. (Qua
lificação requerida n. 5.436.) 

832. Fautilia Botelho de Oliveira (802), filha de Antônio 
Justino dc Moraes e de Maria Botelho de Moura, 
nascida u 0 de julho de 1905, no Districto Federal, 
residente á rua^ Santa Clara, domestica, casada, 
com domicilio eleitoral no districto municipal do 

- : Campo Grande. (Qualificação requerida n. 4.906.) 
833. Ov-flio. Miranda (807), filho de Henrique Vergilio do 

Miranda e de Natalia Maria dos Santos, nascido a 
12 de julho de 1915, no Districto Federal, residen
te á rua Ytá, operário, solteiro, com domicilio, 
eleitoral no districto municipal -de Santa Cruz. 
(Qualificação requerida n. 022.) 

83 í. Wp?demar da Silva Vicente (808), filho de Leonidio 
José Vicente e de Alzira Feliciana da Silva, nas
cido a 10 de setembro de 1914, no Districto Fede
ral, residente á Avenida Isabel n. 189, operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Santa Cruz. (Qualificação requerida, 

, n. 019.) 
835. Dolorcs Bernárdes da Silva (810), filha de Celestino 

Bernardo da Costa c de Maria Ribeiro da Costa, 
nascido a 14 de abril de 1.911, no Districto Federal. 

•-. residente á .Praça Legalidade n. 38, domestica, ca
sada, com domicilio eleitoral no districto munic-i-

pai de Guaratiba. (Qualificação requerida nume
ro 4.710.) 

836. Oswaldo Moreira Santos (822), filho dc Leoyaldo Mo-
• - reira Santos e de Bernardina Rodrigues dos San

tos, nascido a 6 de abril de 1910, na Barra do^Pi-
rahy, Estado do Rio de Janeiro, residente áí rua 
Júlio César n. 42, operário, solteiro, com domici
lio eleitoral no districto municipal de Realengo. 
(Qualificação ex-officio, B. E. n. 1.790.) 

837. Noemi Lellis Pedreira (8280, filha de Deocleciano Lellis 
Pedreira e de Encliana dos Santos Pedreira, nasci
da a 27 dc junho de 1914, no Districto Federai, 
residente á rua Euzebio Fortes n. 15, domestica, 
solteira, com domicilio eleitoral no districto muni-

- cipal de Realengo. (Qualificação requerida nume
ro 196.) 

839. Odette de Souza Barros (829), filha de Analia Caetana 
da Silva, nascida a 24 de abril de 1905, no Dis-

- tricto Federal, residente á E. Morro Cavado, do
mestica, solteira, com domicilio eleitoral no dis-' 
tricto municipal de Guaratiba. (Qualificação re
querida n. 965.) 

838. Francisca do Souza Barros (830), filha dc José de Souza 
Barros e de Fernanda Caetana da Silva, nasci
da a 19 do março de 1914, no Districto Federal, 
residente á rua Sasapiá, domestica, solteira, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Gua
ratiba, (Qualificação requerida, n. 958.) 

©50. José Pinto Castello (839), filho de Manoel Pinto Cas
tello e de Maria da Gloria Teixeira, nascido a 3 
de abril de 1909, no Districto Federal, residen
te á Estrada Morro Cavado s'n., lavrador, solteiro, 

* com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Guaratiba. (Qualificação requerida n. 4|707.) 

840. José Gomes (900), filho de João Gomes e de Maria Go-
. mes de Oliveira, nascido a 9-dc dezembro de 1909, 
' em S. Sebastião de Ferreiro, Estado do Rio do 

Janeiro, á rua Coronel Camarindo n. 54, operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Realengo. (Qualificação requerida nu
mero 6.169.) 

841. x\ntenor Camargo (901), filho de Rosa da Conceição, 
nascido a 8 de janeiro de 1898, no Districto Fede
ral, residente d rua Coronel Camarindo n. 370, opc-
íarío, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Campo Grande. (Qualificação re
querida n. 6.380.) 

842. Sylvio Thilia (902), filho de João Thomaz Thilia e do 
Olivia Thilia, nascido a 29 de outubro de 1907, no 
Districto Federal, residente á rua 12 de Fevereiro 
n. 144, operário, solteiro, com • domicilio eleito
ral, no districto municipal de Campo Grande. 
(Qualificação requerida n. 426.) 

843; Arynaldo Alves'de SanfAnna (903), filho de Joaquim. 
Pedro de SanfAnna e de Rosinda Alves de Santa 
Anna, nascido a 29 de outubro de 190.4, no Distri
cto Federal, residente á Barra de Guaratiba, com
mercio, casado, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Guaratiba. (Qualificação re
querida n. 6.088.) 

844. Benedicto Ribeiro (920), filho de Roque. Rodrigues o 
de Emilia Goulart-Ribeiro, nascido a 30 de maio 
maio de 1897, no Estado do Rio do Janeiro, resi-

- dente á Estrada Rio-S. Paulo n. 53, negociante, 
casado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Realengo. (Qualificação requerida nu
mero 363.) 

845. José Eugênio Fernandes (921), filho de Eugênio Fer
nandes Netto e dc Olivia Teixeira Fernandes, nas
cido a 9 de agosto de 1911, em Cambucy, Estado 
do Rio de Janeiro, residente á rua Silva Cardoso 
li. 8, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districjp- municipal de Realengo. • (Qualifica
ção requerida n. 880. •> ; 

846. João Gomes dos Santos (922), filho de Vicente Marco-
lino Gomes c de Maria do Nascimento, nascido á 3 
de maio de 1909, om Porto Alegre, Estado do Rio 

' Grande do Sul, residente á rua Victoria n. -5, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto' municipal de Realengo. (Qualificação ex-

-.- - officio, n. • 2.384.) 
847. -Guilherme Febronio' dos Santos (923), filho de Peor.). 

Alexandrino dos Santo.s c de Cecilia 'Roda dos San-i 
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tos, nascido a 2T-- de junho, de -1304, no Estado do 
Rio.de Janeiro, residente á rua Silva Cardoso nu-, 
•mero.37. commercio, solteiro, com domicilio •elei
toral no districto municipal' de Realengo. (Quali-
ficação requerida n. 6.'«46.) 

848.'. Zefwino Ferreira Soares (934),, füíio da João Soares 
• • de Oliveira e de Maria Virgínia Ferreira de Oli

veira,'nascido a 11 de abril de 1885, no Estado do 
Rio de Janeiro, residente á rua Industrial n. 58, 
commercio, viuvo, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de Realengo. (Qualificação . 
requerida, n: 5.230.) 

849. Mamede Pereira Pímentel (925), filho de Izidro Pe-
• reira Joaquim e de Josina Pereira de- Assis, nasci

do a 24 de novembro dé 1903, no Districto Fede
ral, residente á rua-"Visconde de Araguaya n. 57, 
domestica, casada,, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal' de Santa Cruz. (Qualificação re- -

. querida, n. 4,863.) •• , -! -
8oO. Rosenvaldo dos Santos Pimcntel (926), filho de José 

dos Santos Pimentel e de Cecilia Regina da Cari- , 
dade, nascido a 14 de fevereiro de-1899, no-Dis.-
tríeto Feredal, residente á, rua "Visconde de Ara-
guay rt. 47, operário, casado, com domicilio elei-

: • • . toral no districto mwnicip&i de Santa Cruz. (Quali-
- ficação requerida, n. 4.865.) 

851. Abel Pereira de Carvalho '(927), filho de Manoel Pe« 
reirà de •Carvalho e de Custodia-Pinto de Carva-
lho,-nascido a 27 de dezembro de 1911, no Distri-

• • cto Federal, residente á rua Industrial n. 30, com- * 
merèio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis

tricto municipal de Realengo.' (Qualificação re- . 
querida; it.69b>.) '•*•'•' 

852\ Rosehda Ferrai: dc Araújo ' (928), filha de Antônio Fer-
,raz de .Araújo e de Cariolana da Costa Ferraz, nas-
. eida a 20 de janeiro de-1900, no Estado do Rio 

: de- Janeiro, á rua Luiz Barrata n; i, domestica, 
viuvai com -domicilio eleitoral no- districto muni
cipal de Campo Grande. (Qualificação requeri
da, n . : . , « 2 2 ) - - - - . 

853. Álvaro Sylvio Rodrigues Fortes (929), filho de Manoel 
- Rodrigues;.Fortes e de Maria Luiza Fortes1) nas

cido a- 18.de agosto de 1877, no Estado do Rio de 
; • Janeiro,.residente á rua CoronelCamarindo n. 612, 

. commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
; distrieto '..municipal de Realengo.. (Qualificação 

. . requerida, n. 398.) •'••< • , 
854 Adalgisada Costa Medeiros (931),-filha de José da Costa 

Medeiros e de Izabel da Costa Medeiros, nascida a 
-,: - .25 de junho de 1915,-no Districto Federal, resi-* 

r dente â rua Simite da-Barata n. 165, operaria, 
- , solteira,; com domicilio eleitoral no districto muni

eipal de. Realengo. (Qualificação requerida, nu- -
- •'-,'•. •.• mero'-1.332..} : • ' , . • . , -

855V AimwlCyro de.Oliveira (932), filho de Emílio Cyro de 
Oliveira e de Benedicta Freitas de Oliveira, nas-

- •-•' - cido a 21 de outubro de 1913, no Districto Fede--
!-..•- - • ral, residente á rua Silva Cardoso :n. 55, barbei-

-,:•. ro, solteiro-,-com-domicilio eleitoral: no districto 
municipal de Realengo. (Qualificação requerida,-' 
n. -875.) , . . . • ' . . , - .....-

! 856V'Lucina Baptista dos Santos /(933),' filha de José Al- . 
*"'";' '.','..""' ves dos!Santos,e-de MercetlesOrnellas dos Santos, 

'nascida a 15 de. julho de.1.912, no, Districto Fede-
' ' . ' ral, residente, em Vargèm, "Grande, .sem numero, 

' dom^tjc.^. solteira, copa do^ici)iò-J6ls'itoral no.dis-
. tríeto municipal de Guaratiba,, (Qualificação re-

, querida,, n. 846.) ,.. ,.- • ? 
( 857. Gusiãvo Rolando Monteiro '(934), fiIho(.de Antônio Ro- \ 
'. . ' ' , drigues Monteiro ,e de Josephina da iCruz Monteiro, • 

nascido a 2- de. janeiro, dè. 1912, no Districto Fede-, 
ral, á rua • Divisoura n. 136, "commercio, soltei- ;, 
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni-

. cipal de Campo Grande. (Qualificação requerida, 
ii. 5.601.) . . , . 

[858., Irene Pereira Lemos (935) r filha-de Benritme Pereira 
Lemos e de Anna Pereira de Lemos, nascida a 15 de 
março de, 1915, no Districto Federa!, residente á'. 

- rua-Curityba n. . 167, funee-ioiiaria publica, sol-.! 
leira, com domicilio eleitoral nó.'distrieto muni-' 

. / eipai ds ítealeogo. .(Qualificação -requerida, nu-J 
r-.fi&r- mero;582.) -• >. > y. • -.»•» ••• ••" 
{ Btâ,~Wúá& fere-eira Góes de. Almeida (936-), -filha de Ci. 

"'"-' cero Pereira 'de Góe£e de Julia Ferreira de GóeSj, 

nàsicidaa 30 de setembro'de 1914, no Districto 
- ''•' Federal, a rtfã do Encanamento n.. 37, funeciona

ria 'municipal, casada, com domicilio) eleitoral no 
districto municipal de Campo Grande. (Qualifica
ção requerida, H. 304.)-. . . . 

860! Francisco Rodrigues Anjos (937),, filho'do Cesario Ro
drigues Anjos, e de Maria Candíitla dê Gouvôa, nas
cido a 2 de abril dé .1905. no Districto Federal, re-

•' ..sidente á rua Senador Vasconcellos ,n. 382.) 
861. Oswaldo Dai Cima: (938), filho de Altibano.dei Cima o 

de Márieta Capovilta. det Cima, nascido a 15 de 
Setembro de 1913,.no Estado de S. Paulo, residen
te á rua Coronel Agostinho n. 41, commercio, sol-

; teiro, eom. domicilio, eleitoral no districto muni
cipal dé Campo Grande.' (Qualificação requerida, 

'" n. 930.) 
S62. Maria da Costa Gomes (939), filha de Marcelino Gon

çalves © de Maria Eulaiia da Costa, nascida, a 2 de 
setembro de 1898, em Recife, Estado de S. Paulo, 
residente, á rua Pedro I n. 35, empregada muni
cipal, casada, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Santa Cruz. (Qualificação requerida 
n. 602.) 

-S63-. Zuleika Reis Guimarães (940),. fiiha de' Zacarias Medei
ros Guimarães e de Lucilia Reis Guimarães, nasci
da a 16 de janeiro de 1912, no Districto Federal, 
residente á rua Curityba n. 170, domestica, sol-
teira, com domicílio eleitoral no districto municipal 
de Realengo. (Qualificação requerida, n. 575.) 

864. Jayme Gonçalves Brasona (941), filho de José lide-
íonso Gonçalves Brasuna e de Alzira da Cruz Bra-
suna, nascido a 20 de outubro de 1907, no Distri
eto Federal, residente á rua Maria Benjamin nu
mero 130, operário, solteiro, com domicilio eleito
ral :no districto municipal de Realengo. (Qualifi
cação requerida, ni. 9.530). 

865. Atila Carlos Barroso (942), filho de Álvaro Carlos Bar-
-roso e de Luiza Magna Soares Barros, .nascido a 11 

de dezembro de Í913, no Districto Federal, residen
te á rua-Campo Grande, sem numero, embarcadiço, 
tolteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Campo Grande. (Qualificação reque-. 
rida, ti. 769.) ' 

866. Iriéa, Pires das Chagas (943), filha de João Afro das' 
Chagas e de Evangelina Pires das Chagas, nascida 

, a 16 de maio de 1912, no Districto Federal, resi-, 
dente â rua Barão de Ladario n. .20, domestica, 
tolteira, Com domicilio eleitoralnõ districto muni
cipal de Santa Cruz'. (Qualificação' requerida, nu-' 
mero 1.034.) j 

Darcy de Oliveira Pereira (944), filho de Álvaro Fon-Í 
, tes Pereira e de Carmelita de Oliveira Pereira, nas-' 

t residente á Avenida Izabel n. 111,, escrevente, casa-
cido a 30 de março dé 1911, no Districto Federal, 

. do, com domicílio eleitoral, no districto municipal 
de Santa Cruz. (Qualificação requerida, n. 94,0.);. 

Ãnathatr Alves Villar (945), filha de Alexandre Alves, 
" Villar e de Rufína da Cunha Villíir, nascida a 28 de\ 

junho de' 1905, no Districto Federal, residente á 
rua Sunítes n. 386, domestica, solteira, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Reà-; 
lengo. (Qualificação requerida, n. _ 579). ,i 

Antônio de .Pad.ua Çarycáího .Madeira de Lei (947)', filho' 
>., - de Marioél Carvalho Madeira de Lei e.de Anna Ma-, 

. ria, Carvalho Madeira de. Lei, nascido a 30 dc no- i 
•yenibro.de 1911, em Juiz de Fora*-Estado de Mi
na Geraes, residente á rua Camões rL 103, fune
cionario municipal, solteiro, comr domicilio elei
toral no districto muhicipal.de Realengo. (Qualifi-

- cação requerida, u. 1.1.867;:)•-"^•<-J','• 
.870, Luiza Bragança dos Santos Alves. (948)'* filha de Ma-
--7 noef Francisco. dos' Santos Docca e de Genovcva 

- t Augusto de Bragança Santos, nascida a 11 de Ja-
| neiro de .1892,: em "Araruama, Estado do Rio de 
! JaneirOj/residenfe á rua Imperada a,- 239, domes-
; ca, casada,,com domicilio eleitoral nó districto mu-
1 nicipal de Realengo. (Qualificação requerida, nu-

... "mero,588.) . . - - .. - ; - -, 
471*.. ÂKÍoiiio João^ Louzada '(949), •filho'de 'Hermenegildd 
' T 3 ^ Joã.o Louzada e de Maria Cândida Louzada, nacido a 

".16.de agosto de 1908, na Estado do Rio de Janeiro, 
.', i residente á Estrada Inhoahy sem numero, operário, 

[casado, com domicilio eleitoral no districto munu 
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cipal dc Campo Grande. (Qualificação requerida, ; 884 
n. 1.262.) - . 

872. Maria de Lourdes Pacheco (950), filha do Justino Fer
reira Pacheco e de Zülmira de Almeida Pacheco, 
nascida a 8 dc abril de 4916, no Districto Federal, 
residente á Estrada Real de Santa Cruz n^.121, 
professora, solteira, com ciomicilio eleitoral no dis
tricto municipal de.Realengo. (Qualificação reque
rida, n. 567.) > 

873. IVoacyr da Gosta Azevedo (952), filho de Annias da 
Costa Azevedo e de Leocadia Ribeiro dos Anjos, 
nascido a 3 de outubro de 1914, no Districto Fe
deral,- residente á Estrada de Inhoahy sem nume
ro; operário, solteiro, com domicilio eleitoral'no 
districto municipal de Campo Grande. (Quali
ficação requerida, n.- 793.) 

874. Jhsc Figueiredo Júnior (953), filho de José Figueiredo 
c de Jacintha Abrantes da Costa Figueiredo, nas
cido a 6 de maio de 1895, no Districto Federal, re
sidente á Estrada do Mendanha sem numero, com
mercio, casado, com domicilio eleitoral rio dis
tricto municipal.de Campo Grande. (Qualificação 
requerida, n. 5.881.) 

875. Covis Militâo de Albuquerque (955), filho de José Mi
lhão de Albuquerque é de Maria do Carmo de Al
buquerque, nascido a 21 de abril de 1910, em Ma
ria Pereira, Estado do Ceará, á rua Columbia nu
mero 51, militar, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Realengo. (Qualificação 
requerida, n. 261.) 

, 876. Acaciano Raymundo Alves (956), filho de Antônio Ray
mundo Alves e de Palmyra Rosa da Conceição, nas
cido a 31.de Janeiro do 1910, no Districto Federal, 
residente á Avenida Izabel n. 212, operário, sol
teiro com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Santa Cruz. (Qualificação requerida, n. 5.811.) 

877. Adalgiza Vieira Guio • de Souza (957), filha de Luiz 
Victorino do Espirito Santo e de Adelina Vieira do 

• Espirito Santo, nascida a 2 de março de 1897, no 
Districto Federal,, residente á rua Princeza Im
perial n. 187, domestica,. casada, com ' domicilio 
eleitoral no" districto municipal de Realengo. 
(Qualificação requerida, n. 831.) 

878. G*orgina Pereira da Silva (958); filha de Salvador Fran
cisco Pereira e de Maria dò Carmo Pereira, nas-

' . • ' cida a 20 dc julho de 1905, no Districto Federal, 
residente á rua Princeza Imperial n. 227, domes
tica, casada, com domicilio eleitoral ,nò districto 

.municipal de "Realengo. (Qualificação requera-
da, n. 835) . 

• 879.' Jflão Affonso Rodrigues (959), filho de Bernardo Ro
drigues Ventanello e de Francisca Affonso, nas
cido a 4 de maio do 1885, em. Palmeira do Minho, 
Portugal, á rua MonVAlverne n. 60, aferidor ele-

• ctricista, solteiro, com domicilio eleitoral nò dis
tricto municipal de Realengo. (Qualificação ex-of
ficio n. 13.) 

880- -íosé Noronha Ferreira (960), filho de João Thileto Fer
reira ede Maria Rosa Noronha Ferreira, nasGido a 
16 de outubro de 1880, cm Belém, Estado do Pará, 
residente á rua General Argollo n. 102, capitão de-
longo curso, viuvo-,"com domicilio eleitoral no dis-

- tricto'municipal de Realengo. ' (Qualificação • ea?-
„ ;. . ' officio ri.23.495.) •- -

881, Alga Azanha de Oliveira (961),- filha de Raul Aügüstò de 
• ' Oliveira e de Arina, Azanha: dé Oliveira, nascida .a' • 

' . 31 de maio de 1914, "no Districto Federal, resi
dente á rua'Nepomuceno n. 37, pharmaceutica, sol-' 
teira, com domicilio eleitoral no districto mnni-

*• - cipal. dcRealengó." (Qualificação requerida; nume
ro 370.).-: 

"882. Paulina da Cunha Rosa (962)., filha de Bepedicto José 
. da Rosa e de Maria Dolores da Cunha Rosa, nas

cida a 2 de abril de 1911, no Districto Federal, re-
. sidènte á Avenida Rodrigues Marques n. 12, do-

. . mestiça, solteira, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Realengo. (Qualificação- re
querida, n. 571.) . 

883. Astrogilda .Ribeiro de Almeida (963), filha, de Militão 
Ribeiro de Almeida e,dèBázilia ;Paula de Almeida,-
nascida a.3 de. agosto de ,191'1,-iém Imbuhy;-Estado 
do-Rio de Janeiro, residente -á rua General Cláu
dio n. 68, domestica, solteira, com domicilio-élei-
toral'no districto municipal de Realengo. (Quali
ficação requerida n. 277.) . -

José Noronha Ferreira Filho (964), filho dc José No
ronha Ferreira e de Antonia Pernambuco Ferreira, 
nascido a 31.de março de 1910, em Belém, Estado 
do Pará, residente á rua General Argollo n. 192 
Pará, piloto, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Realengo. (Qualificação 
ex officio, ri. 27.703.) 

Fausto do Couto Reis Netto '(965), filho dc Adalberto 
do Couto Reis e de Leonor Alves do Couto Reis, 
pascido a 24 de setembro.de 1912, no Districto 
Federal, residente á rua Senador Camará nume
ro 67, negociante, casado, .com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Santa Cruz. (Qualifica
ção requerida n. 985.) . •• 

Manoel Thiago (966), filho de Felippe Thiago c de 
Leodória Maria da Conceição, nascido a 23 de 
julho de ,1892," em Minas Geraes, residente á rua 
Coronel Agostinho n. 20, operário, solteiro, com 
domicilio eleiloral no districto municipalde Cam- -
po Grande. (Qualificação requerida n. 1.003.) 

João Baptista da Rocha (967), filho de Maria Dolores 
dos Santos, nascido a 24 de junho de 1901, no 
Districto Federal, residente á praça do Caldo nu
mero 38-A, commercio, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal dc Santa Cruz. 

. . (Qualificação requerida n. 5.917.) •-
Miguel Rodrigues Chaves (968), filho de Augusto Ro

drigues Chaves e de Anelia Rosa Chaves, nascido 
a 30 de outubro de 1905, no Djstrictp Federal, 
residente á rua General Olympio n. 16,' operário, 

. casado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Santa Cruz. (Qualificação requerida nu
mero 5.924.) . 

Ary da Motta Machado (909), filho. de. Antônio Sil
veira Machado e de Hermelinda - Motta Machado, 
nascido a 24 de fevereiro de.l9l2, no Districto 
Federal, residente no pateo da Estação de Santís
simo, estudante,- solteiro, com.;domicilio eleitoral 
no districto municipal dc Campo Grande. (Qua
lificação requerida n, 4.911.), : • 

Lourival Virgílio Maia (970), filho de Pedro Virgilio 
- • Maia e de Alzira "da Costa Maia, pascido a 22 de 

Q setembro de 1909, no Districto'Federal, residente 
no largo do Matadouro n. .9, operário^ casado, 
com domicilio eleitoral no districto .municipal de 
Santa "Cruz. (Qualificação requerida,-n. 4.775.) 

Manoel Teixeira Netto : (971), :filho : de Francisco Tei
xeira Netto e dé Barbará Teixeira Netto, nascido 

• . a 19 de janeiro de 1889, cm.Bananal. de Itaguahy, 
Estado do Rio de Janeiro, residente :á rua dos 
Açudes n. 6, operário, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal, de Realengo. (Qua
lificação requerida n. 682.) ' • - , - , • 

Zilda Azanha de Oliveira (972), filha de Raul Augusto 
, de Oliveira e de Anna Azanha de Oliveira, nas-
- cida a 7 de abril de 1912, no-Districto Federal, 

residente á rua. Nepomuceno n. 57, professora, 
solteira, com domicilioveleitoral .no districto mu-

1 nicipal de Realengo. (Qualificação'requerida nu
mero 630.). 

Maria Fonseca Moura (973), filha de -Antônio Mariano • 
. . da Fonseca e de Èstcphania Duarte "da Fonseca, 

nascida a 22 de setembro de 1902, no Districto 
' Federal", residente a rua-Bernardo Vasconcellos 

n. 339, domestica,, casada, çom domicilio-eleitoral 
.' no ,districto- municipal de'Realengo. (Qualifica

çãorequerida\n. -854.) 
Alexis Dias Pavão '(974), filho.de Agostinho Hastcmcs-

ter. favão e de : Maria Ârefiimina Copie Pavão, 
nascido a-24 de fevereiro de- 1913, no Distrieto 
Federal, 'residente á rua da Chita h. 27, operá
rio,' solteiro, com domicilio eleitoral 'no districto 
municipal-de'Realengo; (Qualificação requerida 
n. 643.) 

Julieta Baptista de Figueiredo (975),- filha de Pedro 
.Bonifácio Gomes .Ferreira-e de• Maria Luiza Go
mes Ferreira, nascida a 5 de dezembro de 1879, 

• >• no Districto Federal,'residente, á rua Senités Ba-
rata n. 253, domestica, viuva, com domicilio olei-

:'toral"no districto municipal de Realengo. (Quali-
. ficação requerida n, .1.229.; 
'. 890; Benedicto Menezes de Assumpção (976), filho de Rita 

• Menezes de Assumpção, nascido a! :15 Mie julho rio 
"1916,". no Districto Federal,'-residente ,á rua Sifva 
Cardoso n.- 66,' operário, casado,, com domicilio 
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eleitoral no districto municipal de Campo Gran
de. (Qualificação requerida n. 980.) 

Amelio.de Frias Brandão (977), filho de Thiago de 
Frias Brandão e de Maria Amalia da Silva Bran-

' ' dão,-nascido a 10 de julho de 1911, no; Districto , 
Federal, residente no largo da Ilha de Guaratiba, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral uo 
districto municipal de Guaratiba. (Qualificação 
requerida n. 6.030.) 

Alberto da Costa Figueiredo (978), filho de Godofredo 
• da Costa Figueiredo e de Argentina da Silva 'Fi

gueiredo, nascido a 9 de maio de 1916, no Dis
tricto Federal, residente á rua Felippe Cardoso 
n. 55, commercio,.solteiro, com domicilio eleitoral 

• no districto municipal de Santa Cruz. (Qualifica
ção requerida n. 596.) . -

'José Miguel (979), filho de Miguel José da Silva e de 
Maria.Mulki, nascido a 9 de maio de 1914, uo D. 
Federal, residente á rua Geres n. 72, operário, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni--
cipal dc Realengo. (Qualificação requerida nu-

. mero 381.) 
Manoel dos Santos (980), filho de Antônio dos Santos, 

e de Estcphania" da Conceição, nascido a 11 de 
maio de J902, nó'Districto Federal, residente á 
estrada Real de Santa Cruz n. 432, commercio, 
casario, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Campo Grande.' (Qualificação requerida 
n. 1.032.) 

Zenilh Alfred (981), filha de .Elias Alfredo o' de 'Maria 
Ozana Barbosa, nascida-a. 8-de dezembro, de 1912,.. 
no Districto 'Federal, residente á rua Cemitério 
n. 5, domestica, .solteira, com domicilio eleitoral, 
no districto municipal de Realengo. (Qualifica-

, ção requerida n. 674.) 
Antopio Gama de Azevedo (982), filho de João de Aze

vedo e de Alexandrina Maria da Conceição, nasci
do a 29 do agosto de 1892, no Districto Federal, 
residente á rua Sapucahy n. 101, empregado mu
nicipal, casado, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal dc Santa Cruz. (Qualificação ex-
officio n. 17.) 

Maria do Carmo Passos.de Araújo .(983), filha de Nes-
• tor Sèzefrcdo dos Passos c de Corina Arellano dos 
• Passos, nascida a 20 de setembro de 1909, no--

Estado dc São Paulo, residente ã rua Junqueira 
n. 170, domestica, casada, com domicilio eleitora) 
no districto municipal dc Realengo. (Qualificação 
requerida n. 589.) 

Adriano-Augusto Reis (984), filho de César Augusto 
. dos Reis e. de Philoinena de Jesus, nascido a 4 
de dezembro de 1912, no Districto Federal, resi
dente á rua Primeira n. 865, empregado munici-.-. 
pal, casado, com domicilio eleitoral no distric+o 
municipal de Santa Cruz. (Qualificação ex offi
cio n. 18.) 

Pedro José Maria (985), filho de-Francisco José-.María~ 
e de Celestina Maria da Conceição, nascido a .29 
de julho de 1897, no Districto Federal, residente á 
rúa .Sèpetiba n.. 293, empregado municipal,- ca
sado, corn domicilio eleitoral no districto munici
pal de Santa Cruz. (Qualificação ex officio nu
mero 19.) • . 

Moema Azanha de Oliveira (986), filha de Raul Au
gusto de Oliveira e de Anna .Azanha de Oliveira, 
nascida a 8 de maio-de.-1916, no Districto Federal, 
residente• á -rua Nepomuceno n. 57, professora, 
solteira, com domicilio eleitoral no districto mú- •• 
nicipal de Realengo. (Qualificação requerida nu
mero. 568. / 

Olindina da Silva Pinto (987), filha de Joaquim Ber-
"' nardo- Pinto, e, de, Emilia flouv-Aa da Silva Pinto, 

-nascida à-.3Ó de dezembro de 1909. nó D.-Federal, 
residente:'á rua ' Rio da Prata n. 8, ''dome'st«c'&: 

solteira,'com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal 'de Campo Grande. ' (Qualificarão reque
rida n- 5.698.) 

Oswaldo França da-Fonseca (988), filho de Antônio 
' França da, Fonseca.c de Castorina França da Fon

seca, nascido' a 4 de. maio -.de 1910, no Distrieía 
Fedcal, cs^denle á rua Frei Pinto 'ri. 51, typr— 
grapho..solteiro, com domicilio.eleitoral no distri-

. cto municipal de. Campo Grande, '(Qualificação 
requerida n. l i . 101.) 

909. 

910. 

011. 

912. 

913. 

91? 

915. 

910. 

917. 

918. 

919. 

920. 

92:1, 

Francisco Jacobini. (989), filho do Rosário Jacobini e 
de Izabel Credidio, nascido a 2 de outubro de 
1902, em São Paulo, residente á rua do Lavradio 
n. 51, guarda-livros, solteiro, com "domicilio elei
toral no districto- municipal de Campo Grande.; 
(Qualificação requerida n. 5.016.) 

Jobelino Affonso Carmo (990), filho dc José Affonso 
do Carmo e dé Alexandrina.Miqueíina.da Concei
ção, nascido a 28 de outubro de 1889, no Districto 

• Federal, residente á rua Senador Gamará numero 
2, operário, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Santa Cruz. (Qualificação 
requerida n. 935.") 

Eumçe dos Santos (991), filha de Euclidia Maria dos 
Santos, nascida a 6 de novembro de .1915, no Dis
tricto Federal, residente á rua Barata n.- 147, pro
fessora,, solteira, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Realengo. (Qualificação re
querida n. 583.) 

Napoleão- de Oliveira. Campos Leitão (992), filho de 
Leopoldino de Oliveira. Campos. Leitão e de Maria 
Carlota Campos Leitão nascido a 10 de-dezembro 
de 1899, em Campos, Estado do Rio de Janeiro, 
residente á rua Senador Vasconcellos sem nume-
mero, commercio, solteiro,* com domicilio eleito
ral no districto municipal de Campo. Grande. 
(Qualificação requerida n. 491.) 

Sebastiana da Paixão Mello (993), filha de João Fran
cisco de Mello e de Maria Amélia da Conceição, 
Mello, nascida a 5 de abril do 1901, em Nictheroy, 

. Estado do. Rio de Janeiro,- residente á est. .São 
Pedro de Alcântara • n. 7.354. domestica" casada, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Realengo. (Qualificação- requerida n. 586. < 

Iracema Alves Barreira (994), filha de João José Bar
reira e de, Maria Rosa de Jesus, nascida a 5 de 
junho de 1916,'no Districto Federal, residente-;i 

, rua Coronel Agostinho n. 16, domestica, solteira, 
com domicilio eleitoral -rio districto riiunicipal de 
Campo Grande. (Qualificação requerida, numero 
9907) ' 

Antônio Leite' Pereira Filho (995), filho de-Antônio 
. Pereira Leite e de Genoveva Pereira- Leite,- nas-
. cido a 10 de maio de 1910, na Bahia, residente & • 

rua 'General Olympio n. 770, operário, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Santa Cruz-.' (Qualificação requerida, n. 97.5.) 

Álvaro do Castro e Silva (996), filho de Orozimbo 
Luiz da Silva "e dé Maria de Castro c Silva, nas-

\ cido a 7 de junho de 1913, rio Districto Federal, 
residente na Estrada da Ilha, serii numero, operá
rio,; solteiro, com dorhicilio eleitoral no districto . 

. municipal de Guaratiba. (Qualificação requerida, 
n. 5.41.1.) - .' • 

Josina de Ávila. (997), filha de Júlio Corroa de Ávila e 
de Jerònima Thereza dc Ávila; nascida a 7 dc 

.agosto.de 1903, em São José do'Bom Jardim, "Es
tado do. Rio. de Janeiro, residente á rua dos 'Àçu-

. • des n. 82, operaria, casada,' com domicilio elei
toral uo-districto municipal de Realengo. (Quali
ficação requerida, n. 5.402.) 

Luiz Sgarbi, (998), filho dc Oçtavio Sgarbi e de Luiza 
Sgarbi, nascido a 3. de; dezembro do 1894, no Dis
tricto Federal, residente á rua Teixeira Campos 
n. 20, negociante, casado, com domicilio eleitoral 

• - -no districto->municípaLd'e>Campo-Grande. (Quali
ficação requerida, n.. 5.628.) 

Guilherme Pereira da • Costa , (999), filho.de Hermo-
genes Costa c de Marianna "Bezerra Costa, nascido 
a 27 de maio .de .1915, em Bezerro, Estado-de.Per
nambuco, residente á rua da. Conceição n. 58, 
commercio, solteiro, ..com domicilio. eleitoral no 
districto municipal de Realengo. (Qualificação 

• requerida, n. 858.) -. 
Arcilio Pereira (1.000),. filho de Manoel Pereira e de 

Rita* Pereira, nascido a 9 de março.-dc' 1912, no 
.Districto Federal, residente á estrada Real . de 
Santa Cruz n: 123, commercio, solteiro, com do
micilio eleitoral no .districto municipal de Rea
lengo. (Qualificação requerida, n. 584.) 

Manoel Quirino da' Silva (1.001)-, filho de Adelaide 
Balbina da Conceição, nascido' 'a 1.7 de setembro 
de 1906, no" Districto Federal, residente em S?-
Antonio da Bica, sem numero, lavrador, so1 
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com domicilio eleitoral no districto municipal de 
G.uaratiba. .(Qualificação requerida, n. 834.) 

922. Elias Antônio de Araújo (1.002), filho de Pauüno An
tônio de Araújo e de Firmina Luiza de Mello, 
nascido a 2 de junho de 1900, no Districto Fe- ' 
deral, residente á rua Barros de Alarcão n. 311, 935. 
pescador, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Guaratiba. (Qualificação re
querida, n. 844.) 

023. Rubem de Mattos (1.004), filho de Cândido Joaquim de 
Mattos e de Francelina Vieira Mattos, nascido a 
•7 de janeiro de 1913, no.Districto Federal, resi
dente á rua da Feira, sem. numero, commercio, • .936. 

. solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Guaratiba. (Qualificação requerida, 
n. 5.566.) 

.924. Domingos-da Silva Netto (1.005), filho de Bento Do- • 
mingos e de Eliziaria de Mendonça, nascido a 1 
de janeiro de 1913, no Estado do Rio de Janeiro, 
residente a Avenida cio Matadouro n. 20, operário, 937. 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Santa Cruz. (Qualificação requerida, 

• . n. 1.016.) 
925. Sebastião da Silva (1.006), filho de Antônio José da 

Silva, e de Laurinda Perpetua da. Silva, nascido a 
20 de junho de 1907, no Districto Federal, re- 938. 
sidente no Caminho do Fragoso, sem numero, la
vrador, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Guaratiba. (Qualificação re
querida, n. 4.603.) . . . . . . 

926. Cancio Telles (1.007), filho de Thereza Maria de Jesus 
Telles, nascido a 14 de novembro de 1911, no Dis- . 
tricto Federal, residente â Estrada de Santa Cruz, . 039. 
sem numero, lavrador, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal cie Guaratiba. 
(Qualificação, requerida, n. 4.440.) 

927. Jordands Vianna de Mello (-1.009), filho de-José Qui-
rino de Mello e de Francisca Vianna de Mello, 
nascido a 15 de janeiro de 1909, 110 Districto Fe- , 
deral, residente na Pedra de Guaratiba, pescador, 940, 
casado, com domicilio eleitoral no districto. muni
cipal de Guaratiba. (Qualificação requerida, nu- ' 
mero 845.) 

928. Pinhos Chor (1.011), filho de Israel Chor. e de Ciíeva 
Chor, nascido a 25 de junho de 1901, na Rumania, 
residente á rua Felippe Cardoso n. 15, commercio, 
casado, com domicilio eleitoral no districto mu- 941, 
nicipal de Santa Cruz. (Qualificação requerida, 
n. 5.932.) 

929. übaloo da Silva Oliveira (1.012),-filho de Seraphim 
da Silva Oliveira e de Maria Torres de Oliveira, 
nascido a 16 de maio de 1913, no Districto Fe
deral, residente á rua Sul America n. 5, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis- 949. 
tricto municipal de Realengo. (Qualificação re
querida, n, 5.227.) 

930. João Cardoso de Oliveira (1.013), filho de José Car
doso de Oliveira e de Cândida Maria Francisca, 

• nascido a 7 de setembro de 1909, em Rezende, 
•' -. Estado do Rio de Janeiro, residente á rua Infer 943 _ 

n. 63, operário, solteiro, com domicilio eleitoral • 
110 districto municipal de Santa Cruz. (Qualifica
ção requerida, n. 1.022.) 

Pedro Fernandes Borim (1.015), filho de João Borim ' \ 
e de Fosca Milani, nascido a 6 de janeiro de 1906,, -
no Estado de São Paulo, residente áv rua Coronel 
Agostinho n. 20, operário, casado, com domicilio 944. 
eleitoral no districto municipal de Campo Grande. 
(Qualificação requerida, n. 927.) '• ' 

Luiz-Pereira da Silva (1.'017), filho de Antônio Perei
ra da Silva e de Violeta Martins e Silva, nascido ' 

' ; a 26 de março de 1906, no Districto Federal, resi- ' 
dente na estação de Santíssimo, commercio, casado, 915. 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Campo Grande. (Qualificação requerida, nume
ro 5.465.) , 

933.. Alberto Affonso de Carrilho (1.018), filho de João .. 
,' ' . Affonso de Carrilho e de Herminia Rodrigues 

Carrilho, nascido a 12 de fevereiro de 1912, no ' \)40, 
Districto Federal, residente á rua Elionedés de Al
meida n. 14, operário, casado, com domicilio eleitoral-
110 districto municipal de Realengo. (Qualifica
ção requerida, n, 36.) • -

934. Adriano Marques Filho (1.019), filho de Adriano Fran
cisco Marques e de Luiza: Rosa de Jesus, nascido a 

931. 

'932 

18 de março dc 1907, no Districto Federal, residen 
te na estação de Cantagallo n. 190. lavrador, solteiro 
som" domicilio eleitoral no districto municipal de 
Campo Grande. (Qualificação requerida, nume
ro 977.) . . 

Raymundo da Cruz (1.020), filho de Martmiano Anas
tácio da Cruz e de Etelvina Augusta cia Cruz, na-
sciao a 6 de fevereiro de 1913, no Districto Fe
deral, residente á rua Dr. Pereira Castro n. 532, ope
rário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Campo Grande. (Qualificação reque
rida, n.. 1.011.) 

Francisco Gonçalves Fernandes (1.021), filho de Fran
cisco .Gonçalves Fernandes e de Elvira Cândida 
Espíndola Fernandes, nascido a 12 de maio de. 
1905, no Districto Federal, residente á rua Coro
nel Tamarindo n. 690, commercio, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Rea
lengo. (Qualificação requerida- n. 879.) 

Claudionor Silva (1.022), filho de Antônio Costa e da 
Isaltina Rosa do Nascimento," nascido a 11 de julho 
de 1907, 110 Districto Federal, residente á rua das 
Irtes n. 15, commercio, solteiro, com domicilio elei
toral 110 districto municipal de Guaratiba. (Qua
lificação requerida, n. 5.725.) 

João Fernandes Mello (1.023), filho de José Fernan
des de Mello e de Arsenia Anastácia de Jesus, 
nascido a 26 de fevereiro de 1904. 110. Districto 
-Federal, residente á estrada Rio-São Paulo s|n, la
vrador, casado, com. domicilio' eleitoral no districto 
municipal dc Guaratiba. (Qualificação requerida, 
n. 5.743.) 

Manoel Fontes da Silva (1.024), filho de Cypriano 
Pereira da Silva-e de Saturnina Rosa de Jesus, 
nascido a 3 de março de" 1894, em Pirahy de 
SanfAnna. Estado do Rio de. Janeiro, residente na 
Serra do Santíssimo s|n, operário, casado, com.do
micilio eleitoral no districto municipal de Campo 
Grande. (Qualificação requerida, 11. 6.375.) 

João Baptista Filho (1.026), filho de João Baptista e 
de Maria do Carmo.' nascido a 23 de outubro de 

. ' 1911, em Juiz de Fora, Estado de Minas Geraes, 
residente a rua Coronel Tamarindo n. 54, ope
rário, solteiro, com domicilio eleitoral 110 districto 
municipal de Realengo. (Qualificação requerida, 
n. 676.) 

Luiz José da Silva (1.027), filho de Ernesto José da 
'Silva e de Galdina Rosa da Conceição, nascido a 
2 de fevereiro de 1912, no Districto Federal, resi
dente á Serra do Mendanha s|ii, operário, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Campo Grande. (Qualificação requerida, nume
ro 87.) 

João Custodio Mendes (1.030), filho de José Mendes, 
Ferreira e de Altina Mendes, nascido a 15 do 
julho de. 1902, em Minas Geraes, residente á rua 
Viuva Òantas n. 53, operário, solteiro, com domici
lio eleitoral no districto municipal . de Campo 
Grande. (Qualificação requerida, n. 991.) ^ 

Lindolpho Rodrigues Loureiro (1.031), filho de Pe
dro Rodrigues- Loureiro e de Maria Francisca do 
Carmo, nascido a 30 de abril de "19-12, no Estado 
do Rio de Janeiro, residente no Largo do Matadouro 
sjn, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral 110 
districto municipal de Guaratiba-. (Qualificação 
requerida, n. 960.) ' ' 

Rael de Bulhões Paes (1.032), filho de José Macedo 
Paes e de' Alzira Augusta de Bulhões, nascido a 
26 de maio de 1910, no Districto Federal, residente 
á rua Morgado, lavrador, solteiro, com domicilio 
eleitoral 110 districto municipal cle_ Guaratiba. 
(Qualificação requerida, n. 4.455.) 

Orivaldino Rolim da Silva (l'.0'33), filho de Francisco 
• • Rolim da Silva e de Leopoldina.Pereira da Rocha, 

nascido a 18 cie fevereiro de 1911, no Districto 
Federal, em Morgado, lavrador, solteiro, com 
com domicilio eleitoral 110 districto municipal de 
Guaratiba. (Qualificação requerida, n. 4.488.) , 

Aristóteles Barbosa Lima (1.03â), filho.de Francisco 
"' . Barbosa Lima e de Elisa Cardoso de Oliveira, 

nascido a 24 de outubro de 1907, no Districto Fe
deral, á estrada do Monteiro s/n., lavrador, casa
do, com domicilio eleitoral no districto múnfei-

- pai de Guaratiba. (Qualificação requerida, nu
mero 6.195.). 
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947, Antônio Monteiro (1.036), filho de Antônio Monteiro e 
de Carminda dos Santos, nascido a 21 de abril do 
1907, no Districto Federal, á avenida Cesario do 
Mello,s/n., lavrador, casado, com domicilio elei
toral ho districto municipal de Guaratiba. (Qua- 1.-107. 
lificaçãò requerida, n. 6.194.) 

948. Manoel'Vieira.da : Cunha (1.037), filho de João Vieira 
da Cunha e Joanna Maria da Conceição, nascido 
a 13 de junho de 1891, em. Pernambuco, á estra
da do Monteiro s/n., operário, casado, com domi
cilio eleitoral, no districto municipal de Guara
tiba. (Qualificação requerida, n. 6.211.) 1.108. 

919. Manoel Monteiro Maia (1.038), filho de Antônio• Mon
teiro e de Carminda de Jesus, nascido a 26 do 
Agosto de 1911, no Districto Federal, á avenida 
Cesario de Meilo s/n., lavrador, solteiro, com do
micilio eleitoral cno districto municipal de'Gua«> ' 
ratiba. (Qualificação requerida, n. 6.210.) 

951. Mario Francisco de Oliveira (1.039), filho de Maria .1.109. 
Rodrigues Xavier, nascido a 14 de janeiro de 1914, 
no Districto Federal, em Santíssimo, lavra
dor, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Campo Grande. (Qualificação re
querida, n. 324.) 

1.6.22. Augusto Silva (1.040), filho do João Luzia da Silva 1.110. 
e de Theotonilha Rodrigues da Silva, nascido a 
7 de maio de .1913, em Santa Barbara do Rio 
Novo,.Estado dè Minas Geraes, á rua Santo Ama. 
ro n. 38, commercio,'solteiro,.eom domicilio elei
toral no districto municipal de Realengo. (Quali-
ficação requerida, n. 423.) 

952. Luiz Tinoco de Carvalho (1.041), filho de João Ti- l . l i l . 
noco de Carvalho e de Maria Pereira Maia, na
scido a 13 de outubro dc 1912, no Districto Fe

deral , á estrada do Monteiro s/n., operário, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni-

. cipal de Campo Grande. (Qualificação requeri
da, n. 999.) " 1.112. 

'953. Octaeilio"Bernárdes da.Costa (1.042), filho de Celes
tino Bernárdes da Costa, e de Maria Ribeiro da 
Costa, nascido a 13 de agosto de 1915, no Distri-

- cto Federal, á praça da Legalidade s/n., com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis- ••1'. 
tricto municipal de Guaratiba. (Qualificação re-
querida, n. '637 0 - 1.113. 

954. Delphina Bcrquor Ferreira (1.043), filha.de Ignacio -
Gonçalves Berquor e de Ernestina Masseaux Ber-
quor, nascida a 6 de fevereiro de 1906, no Dis
tricto Federal, á rua Real de Santa Cruz n. 16, -4 

domestica, casada, com domicilio eleitoral no dis- >*'• 
tricto •'.municipal de Realengo. (Qualificação re- .;.' .1.114. 
querida, n. 1.965.) '. • ' -

«55.. Jeronymo Clemente Ferreira (1.044), filho de Sophia > 
Ferreira, nascido a 11 de junho de 1882, no Dis.* 
tricto Federal, em Morgado, carpinteiro, casa-

1 do, com domicilio eleitoral no districto municipal . „ 
de Guaratiba. (Qualificação requerida, '• numero 
4.578.) 1.115. 

956. Aristides Dias Machado (1.045), filho de Manoel José , 
Machado e de Petronilha Filomena Machado, na
scido a 18 de dezembro de 1910, no Districto Fe
deral,, á estrada da Pedra, operário, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Gua
ratiba. (Qualificação requerida, n. 4.466.) .1.116. 

957. Francisco Alves Barreira (1.046)> filho de1 João José 
Barreira ,e de Maria Rosa de Jesus, nascido a 25 

* de dezembro de 1913, no Districto Federal, á rua 
Coronel Agostinho n. 47, operário, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Cam
po- Grande.. (Qualificação requerida, n. 987.) ... 1.117. 

958. Benedicto Alves de Moura ,(1.047), filho de Antônio 
• ' ' ' - ' José Alves e de Vèrginia de Moura, nascido a 24 

de dezembro de 1909, no Districto Federal, á rua i , 
Coronel Agostinho n. 47, operário, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Cam- >. 
po Grande. (Quaiflcação requerida, n. 978.) .r-

1.105 Oswaldo Alves de Oliveira (1,048), filho de Balbina '11.118. 
Marques de Oliveira, nascido a 5 de abril de 1913, 
no Estado do Rio de Janeiro, á rua,Coronel Agos- / ,- '• 

" tinho n. 49, commercio, solteiro, com domicilio ' 
eleitoral no districto municipal de Campo Grande. 1 • 
(Qualificação requerida, n. 1.0Ó8.) . 

1.106. Arnazilio José da Silva (1.049), filho ,dó José. Pru-
' >• • dencio da Silva e de Josephina Mearia da Concei- 1.119 

cão, nascido a ,6 de junho de 19,10,' no pistricto. .. 

Federal, á estrada de Inhobahyba s/n., funecio
nario publico, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal, de Campo Grande. (Quaifica-
ção requerida, n. 770.) 

Dalberto Alvares de Azevedo (1.050), filho do 
José Antônio Alvares de Azevedo e de Amélia Al
vares.de Azevedo, nascido a 28 de-março de 1905, 
no Estado do Rio de Janeiro, á rua Retiro n. 17, 
medico, casado, com domicilio eleitoral ho dis
tricto municipal de Realengo; (Qualificação re
querida, n. 1.258.) 

Waldomiro Joaquim Ramos. (1.051), filho de André 
Joaquim Ramos e de Maria Procopio da Cruz, nas
cido a 31 de deezmbro de 19Ó1, no Districto Fe
deral, á rua Masorqueira n. 130, empregado pu-

. blico, casado, com domicilio eleitoral no distric-
, to municipal de Guaratiba. (Qualificação' reque

rida, .n. 5.447.) 
Jovino Alves (1.052), filho de Jovino Alves'de Jesus 

e de Pautilha Ferreira, nascido a 18 de janeiro 
de 1908, no Districto Federal, á estrada Santa 
Cruz, lavrador, solteiro, com domicilio eleitora! 
no districto municipal de Guaratiba'. (Qualifica
ção requerida, n. 5.740.) 

Gilberto de Campos Botelho (1,053),. filho do José 
Botelho de MaCedo Júnior e de Carlota de Cam
pos Botelho, nascidova.27 de junho de 1916, no 
Districto Federal, residente á rua Campo Gran
de s/n., commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Campo Grande. 
(Qualificação requerida, n. 988.) 

Manoel Nunes de Castro (1:054), filho de Leopoldi-
dina Joanna Nunes, nascido a 12 de junho ds 
1912, no Districto Federal, residente á rua Cesa
rio de Mello, s/n., commercio, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de. Gua
ratiba. (Qualificação requerida, n. 5.438.) 

Annita Rezende de Moraes (1.055), filha de Manoel 
Gomes de-Rezende e de Guilhermina Moreira Re
zende, nascida a 22. de janeiro de 1893, em Pe
tropolis, Estado do Rio de Janeiro, residente á 

. rua Imperadorn. 57, domestica, casada, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Rea
lengo. (Qualificação requerida, n. 2.435.) 

Manoel Dias de Castro (1.056), filho de Camillo José 
Corrêa e de Cesárina Maria de Jesus, nascido a 
12 de fevereiro de 1900,' no Districto Federal, re
sidente á estrada da Ilha, Javrador, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Gua
ratiba. (Qualificação requerida, n. 451.) 

Vicente Martmiano de Carvalho (1.057), filho de.Vi
cente Martinianp de Carvalho e de Benedicta 
Francisca Ramalho, nascido a 7 de junho de 1906, 
no Districto Federal, residente á rua da Pedra, 
pescador, solteiro, com domicilio eleitoral no. dis-
toral no districto municipal de Guaratiba. (Qua
lificação requerida, n. 4.613;)' 

Rufino Pinto da Silva (1.058), filho de Luiza Ma-
_ ria da .Conceição, nascido a'.4 de março de-1891. 

no Pistricto Federal, residente á rua Matto'Alto, 
lavrador, viuvo, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Guaratiba. (Qualificação re
querida, n. 477".) 

Cassiano Antônio de Oliveira (1,059), filho' de Maria 
- Sezinanda Paixão, nascido a 5 de janeiro de 1886, 

no Districto Federal, residente á rua Matto Alto, 
lavrador, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Campo Grande. (Qualifica
ção requerida, n. 5.115.) 

Mario Borges de Azevedo (1.060), filho de Domin
gos de - Azevedo Ribeiro e de Joanna Rodrigues 
Borges, nascido a 28 de agosto de 1890, no Esta
do de Minas Geraes, residente, á rua Campo Gran
de,- operário, casado, com domicilio' eleitoral no 
iistricto municipal de Campo• Grande. (Qualifi
cação requerida, n. 1.017.) 

Alexandre Cláudio Siqueira (1.061), filho do. Raphael 
José da Silva e de Dulcina Maria da Conceição, 

. nascido a, 2 de maio de 1891, no Estado do Ria 
de Janeiro, residente á estrada de Guaratiba, la
vrador, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Guaratiba. (Qualificação re
querida, n. 6.111.) 

, José'Matheus Filho (1.063), filho *de .José vAntonlo 
Matheus e d e Amélia Cardoso-Matheus, nascido a 
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14 cie ahril cie 1910,, no Districto- Federal, resi
dente''em Matto Alto, lavrador; solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal, de Gua
ratiba. (Qualificação requerida, n. 99.) 

1.120. Osório da Silva Porto (1.065), filho de Sebastião da 
Silva Porto e de Sebastiana da Silva Porto, na
scido a 12 de maio de 1914, no Districto Federal, 
residente á estrada do Mendanha s/n., lavrador 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Gampo Grande. (Qualificação reque
rida, n. 1.278.); 

1.121. Aceacio Pereira da Silva. (1.066), filho de Alhanazia 
,, Maria de Assumpção, nascido a 18 de novembro 

de 1912, no Districto Federal, residente em San
tíssimo, lavrador, solteiro,, com domicilio eleito
ral no districto, muriicipal.de Campo' Grande. 
(Qualificação requerida, n. 5.855.) 

f .122. Manoel Alves Baria (1.067), filho de Alexandre Alves, 
Bahia e de Luiza da Conceição, nascido a 13 de 
julho de 1892, no Districto Federal, residente emi 
Pedra, lavrador, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Guaratiba. (Qualifica
ção requerida, n. 4.540.) 

1.123. Francisco Nunes da Silva (1.074), filho de Manoei 
- Nunes da Silva e de Firmina Rosa da Conceição, 

nascido a 22 de dezembro de 1890̂  no Districto 
Federal, residente á estrada do Ferro, lavrador, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Guaratiba. (Qualificação, requerida, 
n. 5.424.) 

3.124. Júlio Cesario de Mello'(1.077), filho de José Cesario" 
de Mello. e de Vieentina de Paula Cesario de, 
Mello, nascido a 6 de setembro de 1876, no Es
tado de Pernambuco, residente á rua Dr. Ro-
mualdo n. 3, medico, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Santa Cruz. (Qua
lificação'requerida, n. 5.558.) 

2.177. Manoel do Nascimento (737, filho de João Francisco 
Soares.e de Maria Teixeira Soares, nascido a 10 
de agosto de 1911,. no Districto Federal, residente 

, á estrada da.Barra, lavrador, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Gua
ratiba. (Qualificação requerida, n. 5.755.) 

2.178. Dorio Ignacio de Souza (946), filho de Antônio igna
cio de Souza e de Maria Augusta Almeida e Sou
za, nascido a 21 de abril de 1911, no Distrieto Fe
deral, residente á rua 1° de Março n. 101, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Realengo. (Qualificação reque-
ri eis E 172 ) 

g»179. Celino José Almeida (951), filho de Anna Florisbel- ' 
la do Nascimento,- nascido a 6, de junho de- 1890,, 
em Itajahy, Estado do Rio de Janeiro, residente 
1 rua Floresta n. 111, pescador, casado, com do
micilio. eleitoral no districto municipal-de Rea
lengo. (Qualificação requerida,, n. '667.) 

2.. 180. Euclides Laurentino de Aguiar (954), filho de Pau-
lino Laurentino' de Aguiar e de Guilherminai 
Francisca da Conceição,, nascido, a -19 de agosto 
de 1912, no Estado do Rio de Janeiro, residente, 
èm Kosmos, operário, solteiro,-com domicilio elei-* 
toral no districto municipal de Campo Grande. 
•(Qualificação requerida, n. 5.065.) 

5.125. Hélio KJomes dos Santos (.1.008), filho de Idalecio' 
Gomes de Mello x e de Henedina Gomes dos-San
tos, nascido a 13.de março de 1904, no Estado 
de Sergipe, residente' era Campo Grande, operá
rio, casado,4 com domicilio eleitoral, no districto 
municipal de Campo Grande. (Qualificação re
querida, n. 989.) 

íf.126. Mareolino Seabra da Rosa" '(1.010), filho de Marcos5 

Rosa e de Marietta Seabra Caravana, nascido & 
13 de.junho de 1901, no Estado do Rio de Janei-i 
ro, residente á rua Coronel Agostinho n. 146, 
operário, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Campo Grande. .(Qualifica* 
ção requerida, n. 1.002.) 

'$..127í Antenor Fagundes dos Santos (1.014), filho de Rosa] 
Amélia Teixeira, nascido a 21 de março de ,1903, 
•na Districto Federal, residente £ rua Santo An
tônio n . 6, operário, casado, com domicilio élei* 
toral-no districto. municipal de Campo Grande.: 
'(Qualificação requerida, n.. 976.) 

1.128. Joaquim Pereira Gonçalves (1.016), filho de Bené.i 
diçto José Gonçalves e de Francisca Pereira GQJH • 

çalves, nascido a 15. de novembro de 1889, em 
Mangaratiba, Estado do Rio de Janeiro, residente 
á rua. do Império -ri. 63, lavrador, solteiro, com 
domicilio' eleitoral no districto municipal de San
ta -Cruz. (Qualificação requerida, n; 991.) v-

1.129. José João de Souza (1.028)', filho dé José Alves de 
Souza, nascido á 15 dè julho de 1902, nó Estado 
dó Maranhão, residente á rua Pereira da Costa 
n. 226, commercio, casado, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Campo Grande. 
(Qualificação requerida, n. 995.) 

.1.130. Euclides Ferreira da Silva (1.029), filho de Antonia 
Maria da Silva, nascido a 15 de maio de 1906, 
nq Districto Federal, residente â rua. Seres n. 72, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal'de Realengo. ^Qualificação 
requerida, n. 670.)" 

Laurmdo Luiz dos Santos. ,(1.034), filho de Manoel Luiz e 
de Angélica Anna dos Santos, nascido a 15 de 
janeiro de 1900, no Estado do Rio de Janeiro, la
vrador, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Guaratiba. (Qualificação re
querida, n. 6.205.) 

2\ 181. Sebastião Vianna (1.062), filho de Manoel José Vian
na. e de Ambrosina Vianna, nascido a 16 de junho 
de: 1912, em São Gonçalo, Estado do Rio de Ja
neiro, residente á rua Macapá n. 72, operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Santa Cruz. (Qualificação requerida, 
n . 2.553.) 

1.131. José SanfAnna (1.068), filho de João SanfAnna é 
de Luiza Alves Feitoza, nascido a 12 de Agosto 
de 1912; no Estado do Ceará, residente á rua Luiz 
Barata n.x 552, operário, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto munieipal de Campo Grande. 
(Qualificação requerida,: n. 993.) 

1.132. .Vietor Marasse (1.069), filho de Paulo Marasse è" 
.' . de. Assumpta Saratti, nascido a 1 de agosto de 

1910; no Districto Federal, residente á rua Re
tiro n. 111, motorista, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Realengo. 
(Qualificação requerida, h. 405.) 

1.133. Maximino José de Mello (1.076),- filho de Antônio 
Avelino de Mello e de Constância Etelvina de 
Mello, nascido a, 30 de outubro de 1903, no Es
tado de Alagoas, residente á rua dos Estampado-
res n. 35, empregado publico; casado, com domi
cilio eleitoral no districto municipal, de Realen
go. (Qualificação requerida, n. 734.) 

$.134. Maximino de Carvalho (1.079)., filho de Antônio Ma
riano de Carvalho e de Luzia do Carmo Lopes, 
nascido a 1 de dezembro de 1914, no Districto. Fe> 
derai, residente á rua Rangel Pestana n. 40, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Realengo. (Qualificação re
querida, n. 883.) 

£.135. Paulino-Luiz de Oliveira (1.080), filho de Manoel 
• Luiz de Oliveira e de Eufrazia Maria da Concei

ção, nascido a 1 de julho de 1870, no Estado do 
Rio de Janeiro, residente, a rua Senador Câmara-
sem numero, pedreiro, casado, com: domicilio elei
toral, no districto municipal de Realengo. (Quali
ficação requerida, n. 737.) 

J í 136. Paulo Pinheiro Fortes (1-081), filho de Nivaldo Al
ceu de Oliveira Fortes e de Alzira Pinheiro For
tes, nascido a 25 de outubro de 1914, no Distri
cto Federal, residente á- rua Tamarindo n. 62, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Realengo. (Qualificação 
requerida, ». 649.) 

1.137-., Antônio Francelinó Ramos '(1.082), filho de João 
Franeèlino da Silva e de Benedicta Maria da 
Conceição, nascido a 28 de fevereiro de. 1912, no 
Estado do Rio de Janeiro, residente á rua Rangel 
Pestana: n. 18, empregado publico, solteiro, com 
domicilio eleitoral np districto municipal de Rea
lengo. (Qualificação requerida, n. 5.293.) 

s|,138. Mario Guerra (1.084)', fiiho de Jorge Guerra e dé 
Maria'Lopes de Castilho, nascido a 16 de março 

. tte 1914, no Districto Federal, ' residente á rua 
,Marques Ferreira n, 36, operário, solteiro, com 
"domicilio eleitoral no> distrieto. municipal de San^f 
ta Cruz. (Qualificação requerida,, n . 612.) 

1339 . BeaEiqwé Moreira Cardoso- (*-.085)),, filho de Manoel 
Moreira Cardoso e de Cândida Moreira de Quei* 
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roz, nascido a 15 de março de 1886, no Estado 
do Rio 'de Janeiro, residente á rua D. Romana 

• n„ 181, lavrador, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Campo Grande. (Qua
lificação ex-officio, n.-254.) 

1 .HO. Eduardo Ribeiro.. (1.086), filho de Geraldo Ribeiro Ju-
H

% nior e de Justina da Conceição, nascido a 7. da 
janeiro de 19.00, no Districto Federal, residente 
á travessa da Fabrica ai. 11, operário, casado, com ; 
domicilio eleitoral no districto municipal de Rea
lengo. .(Qualificação requerida, n.. 6.119.) 

1.1-41. João José de SanfAnna ,(1.087), filho de Belisario 
José de SanfAnna e de Maria Minervina de. Santa 
Anna, nascido a 12.de maio de 1912, no.Esta-

' do do 'Rio de. Janeiro, residente a rua Limeirão 
Pequeno .sem numero, lavrador, .solteiro, com do
micilio eleitoral no districto. municipal .de Cam
po Grande.. (Qualificação ex-officio., n. 294.) 

1.142. Kicolau Sloduto (1.088), filho de Paulo Stoduto-e dfi-
Eugenia Stoduto, nascido a .24 de agosto de 1907,., 
no Estado dó Rio de Janeiro,-residente ern Rio 
da Prata, lavrador, solteiro, 'com domicilio, elei
toral no districto municipal de Campo Grande. 
(Qualificação requerida, n. 552,) 

•1.143. Epiphanio Augusto Ribeiro (1.089), filho de Augusto 
Belmiro Ribeiro e de Maria.Augusto Ribeiro, na- -
seido a 14 de agosto "de 1912,..no Districto Fe
deral, residente ã.rua .Senador Camará sem nume-, 
ro, operário publico, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de. Campo Grande. 
.(Qualificação ex-officio, n.. 78.) 

.1.144, Joaquim Francisco-da Silva (1.0.90), filho de Antô
nio Francisco da Silva.e de Graeinda Ferreira da 
Silva, nascido a 2 de janeiro de 1912, em Cam
pinas, Estado de São Paulo, residente ã rua Ban-
gu* n. -173, operário, solteiro, com domicilio elei
toral no .districto municipal-de,-Realengo. (Qua
lificação, requerida, n. '3.006.) 

1.145. Fragola Elza Silva. Albuquerque {1.091), filha de 
•Orozimbo Luiz -da Silva e de Maria de Castro, 
e Silva, nascida a 17 de dezembro de 1901, no . 
Districto Federal, -residente em Engenho Novo de • 
'Guaratiba, domestica, casada, com domicilio elei
toral no-districto municipal ,de Guaratiba. (Qua
lificação requerida, n. 6.095..) 

1.146. Feliciana",Pinto de Macedo. (1.092), filha de Augus
ta José Pinto e de Anna José de Macedo, nasci
da..a 15 de março de 1875, no Districto^.Fecleral, 
residente na ilha de Guaratiba, professora, jubi^ 
lada, casada, com domicilio eleitoral no districto 

' municipal de. Quaratiba. "(Qualificação requeri
da, n. 5.423."-) 

1.147. Pedro Pereira Leite (1.093), filho de Pedro Pereira 
Leite, da -Silva e de Maria Jovit-a' Duarte de Silva, 

. .nascido a 22 de 'fevereiro de 1888, no Estado do 
Rio de Janeiro., residente á estrada do Retiro nu-

' ro 53, negociante, casado, com domicilio eleitoral 
no districto -municipal de Realengo. (Qualificação 
requerida, n. 122.) 

1.148. Honorina do Mello Pereira (1.094:), filha de José Alves . 
de Mello e. de Houorina Ferreira de Mello, nasci
da a 20 de novembro de 1894, no Districto Fe
deral, residente à rua Mario Barbosa n. 46, do
mestica, casada, com domicilio eleitoral no dis
tricto niunicipai~de Guaratiba.. .(Qualificação, re
querida, n.. 5.737.) 

1.149. Henrique Telles de Moraes (1.095), filho de José 
• Telles ele Moraes e de Salomeia Veríssima dc 

Moraes, nascido a 20 de abril de 1902, no Distri
cto Federal, residente á. ruã Rangel Pestana nu-

. ro 26, commercio, casado, com domicilio eleitoral 
i.o. districto municipal de Realengo. (Qualifica
ção, requerida, n. 4.831.) 

1.150. Sebastião Fernandes de Azevedo .(1.096), filho do 
Júlio Fernandes dc 'Azevedo e de Francisca Ma
ria da Conceição, nascido a 2.de fevereiro de 1899, 
no Districto Federal, residente á Estrada de Se-
petiba, sem numero, lavrador, casado, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Santa 
Cruz. (Qualilicação ex officio, n. 691.) 

1.151. José Tríumpho da Silva (1.098), filho de Carlota Ma
ria da Conceição, nascido a 9 de outubro de 1898, -
no Districto Federal, residente á rua Tamarindo 
n. 226, operário, solteiro, com ciomicilio eleitoral 

no districto municipal de Realengo. (Qualifícaçã( 
requerida, n. 544.) 

1.152. Orlando Leal Carneiro (1..099), filho de Hereulano 
Carneiro e de.Perolina Leal Carneiro, nascido a 
21 de abril de 1914, no Districto Federal, residente 
á rua Campo Grande n. 4, estudante, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto munieipal de 
Campo Grande. (Qualificação requerida, numero 
1.254.) 

>959. J4oão Ribeiro (1.100), filho de Roque Rodrigues e de 
Emilia Goulart,.nascido a "21 de janeiro de 1907, 
:no Districto Federal, residente á rua Caldas n. 6, 
Bangú, empregado municipal, casado, com domi
cilio eleitoral no districto municipal .de Guara
tiba. (Qualificação requerida, n. 833.) 

960. João Fernandes de Azevedo (1.101), filho de Júlio 
' Fernandes dc Azevedo e de Virgínia. Maria da 
Conceição, nascido a 28 de outubro de 1893, no 
Districto Federal, residente á estrada de Sepe-

. tiba, sem numero, operarjo municipal, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
•Santa Cruz. (Qualificação requerida, n. 723.) 

961. Diogo Ayres de Carvalho (1.102). filho de José Ber
nárdes de Carvalho e de Angela Ayres dos. Reis, 

- nascido a 6 de janeiro de 1897, residente no La-
meirão • Pequeno, sem numero, lavrador, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Campo Grande. (Qualificação requerida, numero 
1.265.) 

902. Jacy Moreira Sampaio (1.103), filho de'Mario Morei
ra Sampaio e de Nioolina da Silva Sampaio, nas
cido a Ode janeiro de 1916, no Districto Federal, 
residente ern Campo Grande, -estudante, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal.de 
Campo Grande.. (Qualificação requerida, n. 834.) 

'963. Bento Rodrigues dos Santos < 1.104), filho-de Eugênio 
Rodrigues dos Santos e de Alexandrina Gomes dos 

, Santos, nascido a 15 de junho de 1913, no Estado 
do Rio de Janeiro, residente á praça Marquez de 
H-erval n. Í5, lavrador, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Santa Cruz. 
'(Qualificação ex officio, n. 721.) 

964. Romualdo Carneiro Jordão -(1.105), filho de Manoel 
Pereira Carneiro e de Maria Carneiro Jordão, 
nascido a 12 dé julho cie'1915, no Estado do Rio 

, de-Janeiro, residente á rua Felippe Cardoso -n. 105,. 
lavrador, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Santa Cruz. (Qualificação 

'•ex officio, numero 619.) 
:966. Adriano José de Oliveira (1.107), filho de José Nu

nes de Oliveira e de Antonia Rosa de Jesus, nas
cido a 3 de março de 1907, nò Districto Federal, 
residente.a Avenida. Areia Branca n. 92, operá
rio, casado, com domicilio eleitoral no districto 

'-'. municipal de Santa Cruz.- (Qualificação reque
rida n. 1.387.) 

967. Arlindo José Cortat (1.108), filho de José Affonso 
Cortat e de Cathariha Gonçalves Cortat, nascido 
á 31 de agosto de 1906, no Estado do Rio de Ja
neiro, • residente á estrada dos Caboclos, sem nu
mero, lavrador, casado, com domicilio eleitoral 
no' districto municipal .de Campo Grande-. (Qua- , 
lificaçãò requerida, n. 6.180.) 

968. Octacilio Ferreira Lima (1.109), filho de Francisco 
Pereira Lima e de Josepirina Francisco da Gama, 
nascido a 22 de abril de 1914, no Districto Fe
deral, commercio, solteiro., com domicilio eleitoral 

- no districto municipal dc Santa Cruz. (Qualifica
ção requerida, n. 1.377.) 

S09. Manoel Miguel (1.110), filho de Maria do Nascimento 
nascido a 22 de janeiro de 1889, no Districto Fe
deral, residente â rua Nestor"n. 255, operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal ' de Santa Cruz. (Qualificação requerida, 
ri. 1.374.) ' 

970. Alexandre Ferreira Alves- (1.111), filho de Luiz Fer
reira Alves e de Silvana Ferreira dos Santos, nas
cido a 26 de fevereiro de 1907. no Distrioto Fe
deral, residente á rua Arthur Rio n. 5, commer
cio, solteiro, com ciomicilio eleitoral no districto 
municipal de Campo Grande. • (Qualificação re
querida, n. 773.) ' 

971. Júlio Caetano Azevedo (1.112), filho de Esmerio Cae
tano Azevedo e de Thereza Joaquina da Silva" 
Azevedo, nascido a 12 de fevereiro, de 1906, no* 
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Districto Federal, residente á rua General Olym
pio n. 297, operário municipal; casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Santa 
Cruz. (Qualificação requerida, n. 1.395.) 

972. João Nogueira de Barros (1.113), filho de Antônio 
Francisco de Barros e de Maria Costa Nogueira, 
nascido a -4 de maio de 1906, no Estado do Ceará,, 
residente á. rua Agostinho n. 143, vigilante 
nocturno, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Campo Grande. (Qualifica
ção requerida, n. 1.272.) 

973. Antônio Luiz (1.114), filho de Henrique José Luiz de 
Orcelina Maria da Conceição, nascido a 30 de 
julho de 1911, no Estado do Rio de Janeiro, 
residente á rua Santo Antônio n. 76, funeciona
rio publico, solteiro, com domicilio eleitural no 
districto municipal de Campo Grande. (Quali
ficação requerida, n. 1.303.) 

S74. Benedicto Domingos de Oliveira (1.115), filho de 
José Domingos de Oliveira e de Sebastiana Bar
bosa Maria da Conceição, nascido a 30 de março 
ie 1908, no Estado do Rio de Janeiro, residente 
â estrada Guandu do Sena sem numero, operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Campo Grande. (Qualificação reque
rida, n. 6.284.) • 

j 975. Manoel de Souza Coutinho (1.116), filho de Ricar-
' dina Pinto de Faria, nascido a 24 de maio de 

_1891, no Districto-Federal, residente á avenda 
izabel n. 349, empregado municipal, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de 

• Santa Cruz. (Qualificação requerida, n. 1.399 ) 
!'976, Eugênio Barros (1.117), filho de Arthur de Barros e 

de Rosa Maria dos Anjos, nascido a 13 de de
zembro de 1910, no Districto Federal, residente 

** _' . á estrada da Barra de Guaratiba, lavrador, ca
sado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Guaratiba. (Qualificação ex-officio, nu
mero 87.) 

.977. Joaquim Francisco (1.118), filho de João Francisco e 
de Luiza Rodrigues, nascido a 11 de junho de 
1909, no Districto Federal, residente á rua Oito 
n. 37, commercio, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Campo Grande. 
(Qualificação requerida, n. 5.708.) 

978. Flavio Ferreira da Costa (1.119), filho de Hilda Ma
ria da Conceição, nascido a 12 de maio de 1909, 
no Districto Federal, - residente á Vargem Gran
de, lavrador, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Guaratiba. (Qualificação 

. ex-officio, n. 104.) 
979. Climaco Antunes Gesteira (1.120), filho de Climaco 

Antunes Suzano e de Aurelia da Silva Gesteira, 
nascido a 28 de fevereiro de 1905, no Districto 
Federal, residente á estrada Rio São Paulo nu
mero 5.011, commercio, viuvo, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Campo Gran
de. (Qualificação requerida, n. 5.052.) 

980. João da Cruz Teixeira e Silva (1.121), filho de Ma
noel Teixeira da Silva e de Rosa Maia da Silva, 
nascido a 24 de novembro de 1900, no Districto 
JFederal, residente á estrada da Represa sem nu- ' 
mero, commercio, viuvo, com domicilio eleito
ral no districto municipal dé Campo Grande. 
(Qualificação requerida, n. 5.144.) 

; 981. Américo Ribeiro da Silva (1.123), filho de Carolina 
Maria da Conceição, nascido a 11 de abril de 1897, 
no Districto Federal, residente á estrada do Mun-
danha, lavrador, casado," com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Campo Grande. (Qua
lificação requerida, n. 314.) 

982. Olavo Ferreira de Abreu (1.124), filho de Cassiano-
Ferreira* de Abreu e de Georgina Ferreira de 
Abreu, nascido a 28 de julho de 1910, no Dis
tricto Federal, residente á rua Silva Cai doso nu
mero 42, commercio; solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Realengo. (Qua
lificação requerida, n. 647.) 

983. Beraldino Fraga de Oliveira (1.125), filho de Al-
minda Rita da Silva, nascido a 24 de maio de 
1915, no Districto Federal, residente á travessa 
de Macahé n. 59, lavrador, solteiro, com domi
cilio eleitoral ho districto municipal de Santa 
Cruz. (Qualificação ex-officio, n. 718.) 

984. Edgard Silva da Fonseca (1.126), filho de Ephifanio 
Silva da Fonseca e de Aldina Silva da Conceição, 
nascido a 10 de junho de 1915, no Districto Fe
deral, residente á estrada do Mendanha, lavra
dor, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de' Campo Grande. (Qualificação re
querida, n. 316.) • V-

985. Pedro Henrique Nabuco (1.127), filho do Felismina 
Maria da Conceição, nascido a 2 de abril de 1914, 
no. Districto Federal, residente á rua Coronel 
Tamarindo n. 560, operário, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Rea
lengo. (Qualificação requerida, n. 385.) 

986. João da Silva Guedes (1.128), filho de Benedicto da 
Silva Guedes e de Cecilia Salustra. da Costa, 
nascido a 27 de dezembro de 1912, em Arrozal de 

x Pirahy, Estado do Rio de Janeiro, residente á rua 
Coronel Tamarindo n. 560, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Realengo. (Qualificação requerida, n. 677.) 

987. Antônio dos Santos (1.129), filho de Arthur Maria dos 
Santos e de Florisbella dos Santos, nascido a 30 
de maio de 1914, no Districto Federal, residente 
â rua Felippe Cardoso n. 223, operário, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Santa Cruz. (Qualificação requerida.) 

988. Carlos Santiago (1.130), filho Fermino Joaquim 
Santiago e de Maria Francisca Santiago, nascido 
a 25 de novembro de 1913, no Districto Federal, 
residente á rua Cruzeiro n. 85, operário, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Santa Cruz. (Qualificação requerida, n. 805.) 

989. Mlario de Souza França (1.131), filho, de Leocadio de 
Souza França e de Felismina de Souza França, 
nascido a 16 de agosto de 1914, no Districto Fe
deral, residente á Mendanha, operário, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Campo Grande. (Qualificação requerida, nume
ro 817.) 

990. Abdias Freire Muniz Maracajá (1.132), filho de Pa
trício Freire Maracajá e de Rufina Freire Muniz, 
Maracajá, nascido a 9 de abril dc 1869, no Dis
tricto Federal, residente á estrada da Pedra de 
Guaratiba, lavrador, casado, com domicilio elei-

• toral no districto municipal, de Guaratiba. (Qua
lificação ex-officio, n. 35.) 

991. Maria José Marcondes Machado (1.133), filha de Jú
lio Marcondes Machado e de Amélia Pereira da 
Costa,„ nascido a 5 de abril de 1907, cm Santa 
Rosa, Estado de São Paulo, residente á avínidá 
Cesario de Mello n. 311, funecionario municipal, 
•solteiro, com domicilio eleiloral no districto ^mu
nicipal de Campo Grande. (Qualificação reque
rida, n. 5.312.) 

992. Ignacio de Freitas (1.134), filho de João Araújo de 
Freitas e de Maria Rufina de 'Freitas, nascido a 
31 de julho de 1896, em Belém do Pará, residen
te á travessa Paraná n. 13, piloto, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de 
Realengo. (Qualificação ex-officio, n. 27.630.) 

993. Geraldo Antônio Ramos (1.135), filho de Eduardo An
tônio Ramos e de Gracilinna Maria Ramos, nasci
do a 10 de outubro de'1907, no Districto Fe
deral, residente á rua Cruz das Almas n. 334, 

. lavrador, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Santa Cruz. (Qualificação 
requerida, n. 5.912.) 

994. Lauriano Teixeira Bastos (1.136), filho de Lareno 
Teixeira Bastos e de Herminia Maria da Con
ceição, nascido a 11 de agosto de 1914, no Dis
tricto Federal, residente á estrada do Mendanha, 
lavrador, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Campo Grande. (Qualificação 
requerida, n. 324.) 

995. Manoel Marques de Mendonça. (1.137), filho de João 
Marques de Mendonça e de Benedicta Maria Fru-
tuosa, nascido a 5 de abril de 1912, no Districto 
Federal, residente á rua São Benedicto n. 532, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Santa Cruz. (Qualificação! 
requerida.) 

996. Áurea Caldeira de Alvarenga (1.138), filha de 
Francisco Caldeira de Alvarenga e de Balbina 
' lves de Alvarenga, nascida a 17 de maio chi 
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1915, rio Districto Federal, residente em Matto 
Alto, Guaratiba, estudante, solteira, com domi-

. cilio eleitora! no distrieto municipalL de Gua
ratiba. (Oualificação requerida, n. 1.459.) 

,997. Paullnp José Maurício (1.140), filho de Ricardo Antô
nio . da Silva e de Benedicta Rosa de Oliveira, 
nascido a 15 de maio de 1887, no Districto Fe-.. 
deral, residente á travessa do Ghá'n. 758, ope
rário municipal, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Santa Cruz. (Quali
ficação requerida n. 1.448.) 

José Ferreira Lara' (1.141), filho cie Manoel Nogueira 
Lara e de .Ambrosina Ferreira Lara, nascido a 
35 do agosto de 1902, no Districto Federal, resi
dente ã Vargem Grande, lavrador, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de 
Guaratiba. (Qualificação requerida, B. E. 77.) 

990. Uivgavio José de Oliveira (1.142), filho de. José Nu
nes' de Oliveira e de Antonia Rosa de Jesus, nasci
do a 13.de novembro de 1903, no Districto Fe
deral, residente á avenida Areia Branca n. 82, 
operário, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Santa Cruz. (Qualificação 
requerida, n. 1.446.) 

1.000. Honorival Pinto de Carvalho (L.143), filho de Ma
noel SanfAnna e de Maria Urgula de Carvalho, 
nascido a 0 de abril de 1891, no Districto Fe
deral, residente á rua Coronel Tamarindo nu
mero 409, operário, viuvo, com domicilio eleito
ral ao districto municipal de'Campo Grande. 
(Qualificação, requerida, n 226.) 

Í.001. Joaquim Marques da Silva (1.144), filho dc Oscar 
Joaquim da Silva e de Eulalia Maria Barreto, 
nascido a 24- de novembro de 1889, no Districto 

. Federal, residente à avenida Areia Branca n. 442, 
operário municipal, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Santa Cruz. Qua
lificação requerida, n. 1.433.) 

1.002. Antônio. Cancio Pontes (1.145), filho dé Bento Cahcio 
Pontes e de Clementina Francisca, nascido à 13 
de junho de 190'3, no Districto Federal, residente 
á rua .Marques de Barbacena n. 714, empregado' 

. ' - municipal, casado, com domicilio, eleitoral, no 
districto municipal de Santa Cruz.. (Qualificação 
requerida, n. -1.409.) 

1.003. Helvencio SanfAnna (1-. 146), filho do Francisco José 
de SanfAnna é tíe Ételvina Costa Sanf inna,-
nascido a 9 de outubro de 1913,. no Districto 
Federal, residente á estrada Real de Santa Cruz 
li. -454, operário, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Santa Cruz. (Quúliíi-
cação-requerida, n. 2.558.) 

l-.OÍM Lourival Luiz Barbosa (1.147), filh'0 de Adolpho Luiz 
Barbosa e de Amélia .Francisca de Andrade, ' 
nascido, a .28 do abril de 1910, no Districto Fe-

.deral, residente, á. estrada do Mó sem numero, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral rio clis-

' tricto municipal de Campo Grande.' (Qualifica
rão requerida, n. '5.892.) 

.1.001. Álvaro Coelho de Almeida . (1.148), filho de Avelino 
Cuelho de Almeida e de Leonor'Ferreira" de Al
meida, nascido a 6 de maio de 1916, no -Districto 
Federal, residente á rua Neslor n. 127, operário, 
solteiro, com ciomicilio eleitoral no districto mu-

- • nicipal de Santa Cruz, (Qualificação requerida, 
n. 1.408.) - , -

1.000. c.iv-i-tio Pereira Campos (1.149)', fitho.de Thcophilo 
t'ereira Campos e do .Amélia Ferreira, nascido 
a 7 de março de 1903, em Bom Fim do Paráo-
phelia, Estado de Minas Geraes, residente em 
Campo Cirande, negociante, solteiro, com' domi-

• cilio eleitora] no districto municipal de' Campo 
Grande. (Qualificação requerida, n. 924.) ' -

1.007,. Oswaldo Antônio Lopes (1,151), filho dè Pauliho 
Antônio Lopes e de Alzira Marques da Silva Lo
pes, nascido a 5 de julho de 1905, no Districto 
Federal, residente em Mangarça, -Guaratiba, la-' 

. vrador, solteiro, com domicilio eleitoral-no chs-
• tricto municipal, de Guaratiba. •• (Qualificação . 

requerida, n. 6.214.) - ' " 
1.008. Vicente-Mathias dos Santos (1.152),'filho de Anto

nia .Maria das-Dores, nascido a 21 de abril de 
1909, no Districto. Federal, residente A estrada 
do Duro n. 674, operário, solteiro, com domicilio 

eleitoral no districto municipal de Campo Gran
de. (Qualificação requerida, n . 826.) 

1,009. Zenith Sellak dos Santos (1.154), filho de Presci-
liano Antônio dos Santos e de lida Sellak dos 
Santos, nascido a 29 de abril de 1913, no Dis
tricto Federal, residente á avenida 7 de Setem
bro n. 129, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitora! no districto municipal de Realengo.. 
(Qualificação requerida, n. 1.237.) 

i.Ulü. Astrogildo Martins Alcantarino (1.156), filho de 
José Augusto Alcantonino e de Eugeniana Mar
tins Alcantonino, nascido a 1 de agosto do .1907, 
em São João d'El-Rey, Estado de Minas Geraes, 
residente á rua Santa Cecilia n. 61, primeiro 
sargento do Exercito, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Realengo. (Qua
lificação requerida, n. 213.)-

1.011. Oscar Soares da Silva (1.157), filho de João Fran
cisco Soares da Silva e de Rita Dionysia Soares 

•" da Silva, nascido a 16 de novembro de 1908, em 
Bella Vista, Estado de,Matto Grosso,'residente A 
rua Barão do.-Bom Retiro n. 773, 3 o sargento 
do Exercito, solteiro, com domicilio eleitoral.no 
districto municipal de Realengo.. (Qualificação 
requerida, n. 856.) 

1.012. Jair Aragão Ribeiro (1.158), filho de Lino Ribeiro 
Barreto de Azevedo e de Maria do Carmo Aragão 
Ribeiro, naseido a 8 de fevereiro de 19Õ6, em Ma-
cahé, Estado do Rio de Janeiro, residente á rua 
Professor Castilho n. 81, militar, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de 
Campo Grande. (Qualificação, requerida, nu
mero 9:19.) 

1.013. Risoleta SanfAnna Alves (1.159), filha de Manoel 
Francisco Alves e de Antonia Belmira de San
fAnna, nascida a 2 de dezembro de 1898, no Diŝ > 
tricto Federal, residente á Pedra de Guaratiba, 
domestica, solteira, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Guaratiba. (Qualifica
ção requerida, n. 4.487.) : 

í',014. Davina da Silva Santos (1.160), filha de Manoel Ri
beiro dos Santos Torres e de Honorina Ribeiro 
dos Santos, nascida a 8 de julho^de -1908, no Dis
tricto Federal, residente no Caminho do Fragoso, 
domestica, solteira, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Guaratiba. (Qualificação 
requerida, n. 4.448.) 

1.015. Benedicta Ribeiro dos Santos (1.161), filha cie Lou-
rival Josc-Ri.beiro e dc Maria dos Santos Ribei
ro, nascida a 18 de fevereiro de 1914, no Distri
cto Federal, residente á estrada da Pedra, do
mestica, solteira, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Guaratiba.- (Qualificação re
querida, n. 515.) 

i:016. Manoel Pereira-(1.164), filho dc Joaquim Pereira e 
de Albertina Rosa Pereira, nascido a, 9 de maio 
de 1913, no-Districto Federal, residente á estrada 
do A, sem numero, operário, casado, com domici
lio eleitoral no. districto municipal de Guaratiba. 
(Qualificação requerida, n. 472.) -

-F.017. Sebastião 'da Silva Coelho (1.166), filho de José de 
Oliveira Coelho e de Judith da Silva Coelho, nas-

:- cido a 28 de outubro de 1912, no Districto Fe-
••'''"'•• •- deral, residente á rua do Cruzeiro-''n. 7, operá

rio, solteiro, com domicilio eleitoral no- districto 
municipal de Santa Cruz. (Qualificação reque
rida, n.' 615.) 

1.018. Francisco Teixeira (.1.167), filho de Zumiro\Gon-
çalves Teixeira e de Alayde Rapliael Machado, 
nascido a 13 de maio de 1893, no Districto Fe-

• 'deral, residente á rua Pereira, Costa n. 543,. ope
rário, solteiro, com domicilio eleitoral.no distri
cto municipal de Campo Grande. (Qualificação 
requerida, n. 928.) ' ' , 

1.019. Mercio Soares da Silva (1.108), filho de Mario Fer
reira da Silva e de Serafina Soares de Brito, nas
cido a 21 de agostd de 1.916, no Estado do Rio do-
Janciro, residente á estrada Rio do A n . 80,_ope-
rario. solteiro, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Campo Grande. (Qualificação 
requerida, n. 931.) 
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1.020. Theodoro'.Braga (1.170), filho deb i ta i Braga e de , 
• Alexandrina Braga, nascido a 12 de setembro de 

1903,. no Districto Federal, residente á rua Con-
selheiroí Saraiva n. 37,-commercio, casado, com 
domicilio eleitoral rio districto municipal de Rea
lengo. (Qualificação requerida, nv 235.) 

i .021. 'Walter de Oliveira Leitão. (1.171), filho, de Antônio 
.7. -Barreto Leitão e de Rita. Custodia, de Oliveira 

Leitão,'nascido a 29 de maio de 1899, no Distri-. 
cto Federal, .residente á estrada; Real dé Santa 

. >€ruz sem- numero; lavrador, solteiro, com domi-
• cilio eleitoral no .districto municipal de Guara-

• tiba. .(Qualificação "ex-officio",'n. 826.) 
2,132. Alzira Ferreira Escobar (1.172), filha de João Ba

ptista ^Escobare,de Emilia -Ferreira Escobar, 
nascida a 16 de julho de 1900, em Mogy das.Cru-

- . . zes, Estado.de São Paulo, residente á rua Paulo 
de Frontin n. 74,. estudante, solteira, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Rea-. 
lengo. (Qualificação requerida, n^ 193.) 

i.022. Manoel Gonçalves de Sá (1.173), filho de João Gon-
> - ••• çalves de,Sá e de Maria Alves de-Souza, nascido 

• > a 9 de maio de 1896, em Barcellos, Portugal, re
sidente á rua Vinte n:' 115, operário,'casado, com 

t domicilio, eleitoralno,districto municipal de 
.Realengo. (Qualificação "ex-officio", n . 11.) 

.1.023. Vitalino Corrêa de Sá.(1.174),-,filho.de Manoel Cor
rêa de Sá. é dò. Christina .Maria da Conceição, 
nascido a 15 de junho dé 1879, rio Estado do Rio 
rle:Janeiro, .residente á rua Felippe Cardoso nu
mero 203, 2 o tenente, casado, com domicilio elei
toral na districto municipal .de Santa Cruz. 
(Qualificação.requerida, n. 1.404.) . 

1.024. José Benjamin Salles' (1'.175),, filho de Paulo Salles 
. Abreu Júnior e de Ezilda Carmeri; de Huquenim, 

nascido a 11 de junho de 1912, no Estado do Rio 
de Janeiro, residente no largo Lameirão sem nu
mero, lavrador, solteiro, com domicilio' eleitoral 
no distrieto municipal de Campo Grande. (Qua
lificação requerida, n. 5.299.) 

1.025. Manoel Corrêa de Mello (1.176), íilhode José Cor
rêa, de Mello e de Maria - da Conceição" Soares, 
nascido a 19 de setembro de 1890,- em Traipii", 
Estado de Alagoas/residente á-rua Barão de La-
í lar ion. 34, Operário, solteiro, com domicilio 
eleitoral nq districto municipal de Realengo. 
(Qualificação requerida,.ri. 5.798.) 

'1.026. Manoel Pedro da Silva (f.178), filho de João Pedro 
da Silva e de Paulina Fausta da Silva, nascido a 
•14 de fevereiro de 1904,lno Estado do Rio de Já-., 
neiro, residente á estrada Margaço sem numero, 
lavrador, solteiro, cqm domicilio eleitoral no dis

tricto municipal de Guaratiba. (Qualificação 
"ex-officio", n. 765.) 

i.027- Joàquifn Ângelo dc Muniz ( i . 179),-filho de Ângelo 
de Muniz e-do Celestina Rosa de"Muni"z, nascido 

" ' ' a 26 de julho de 1894, no Districto Federal, resi
dente á rua do Rezende n. 70, commercio, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal dc 

- Realengo. : (Qualificação; requerida, n . ,33.) 
1.028. Affonso Pereira (1.-180), filho de Manoel Gouvêa Pe

reira e de Maria dos Anjos Portella, nascido, a 25 
: de abril de 1913^ no Districto-Federal, residente 

i...rua Jüâry n.'49, lavrador, solteiro, com domi
cilie eleitoral no •districto municipal de Guara
tiba. (Qualificação requerida; n. 641.) 

1.029. Antônio" Seraphim Pinheiro'(.1.181), filho de. Fran
cisco Antônio Henrique e de Rita Custodia de 
Azevedo, nascido a 17 de setembro de 1909, no 
Districto Federal, residente á rua ' Juary. sem 
numero, lavrador, solteiro,-com domicilio eleito
ral no districto municipal de Guaratiba. (Quali
ficação requerida, n. 638.) 

1.030. Joaquim deAguiár Ribeiro ( í . 182), filho de Adol-
. , pho Ribeiro e de Virgínia de Aguiar Ribeiro, nas

cido a 15 de outubro de 1907, no Estado da Bahia, 
residente á estrada do Monteiro sem numero, 

. lavrador, casado, com domicilio eleitoral np dis
tricto municipai.de Guaratiba. (Qualificação re-

- • querida, n. 5.010.) 
'1.031. Pedro Alberto' Cathermol (1.183), filho de Pedro 
' - Francisco Cathermot e de Maria Barbosa Cather

mot, nascido a 5 de novembro de 1874, em Can-
tagallo, Estado do Rio de Janeiro, residente & 
estrada da Ilha de Guaratiba, lavrador, casado, 

• com • domicilio eleitoral no districto municipal 
- dé Guaratiba. (Qualificação "ex-officio", nu

mero 799.) ' 
; 1.032.- Eufalio Botelho da Silva (1.184), filho de Antteio 

Botelho da Silva-.e dè Maria Felismina da Con
ceição, nascido a 13 de dezembro de 1910, no Dis
tricto Federah residente, á estrada Cantagallo 
sem numero, lavrador, casado, com domicilio 

^ eleitoral no - districto municipal de Guaratiba., 
, (Qualificação "ex-officio". n: 95.) 

2.285. Paulino José dà, Silva (1.185), filho de Benedicta 
Thomazia da Conceição, nascido a 26 de junho de 
1 . . . , no Districto Federal, residente em Santo 
Antônio da Bica, lavrador, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Guaratiba. 
(Qualificação "ex-officio", n. 794.) 

. 1.Q33. Álvaro Fernandes (1.186),,filho de Manoel..Fernan
des e de Cândida de Abreu, nascido a 1 de agosto 
de 1896, no Districto Federal, residente á. es-

. trada de Santíssimo, lavrador, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Campo 

- Grande.' (Qualificação requerida, ri. 6.053.) -
1.034.: Antenor Gonçalves Maia (1.187), filho de Theodoça 

Maria da Conceição, nascido a 16 de outubro de 
• 1898, no Districto Federal, -residente á rua Ge

neral Olympio n. 480, lavrador, casado, com do
micilio leeitoral no districto municipal de Santa 
Cruz; (Qualificação "ex-officio", n. 731.) 

' 1.035.- Manoel-Walter Lobo (1.188), filho de Avelino Lobo 
e de Camilla das Chagas Lobo, nascido a 22 do 
março de 1909, no Districto Federal,: residente 
& avenida Isabel n. 185, lavrador, casado, coni 
domicilio eleitoral no districto* municipal de 

• - Santa Cruz. (Qualificação "ex-officio", n. 079.) 

1.036. Sylvio Garcia (1.189), filho de Hera Antonia da 
Silva, nascido a 9 de março dc 1899, no Distri
cto Federal, residente á rua Ceres n. 72, com
mercio, casado,_coi»i domicilio eleitoral no distri-

1 cto municipal de Realengo. (Qualificação reque
rida, n, 387.) 

1.037. Jorge Goulart do Rego (1.190), filho de Álvaro Leo
nardo do Rego e de Anna Goulart do Rego, nas
cido a 24 dc junho de 1910, no Districto Federal, 
residente á estrada do Matto Alto, lavrador, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Guaratiba. (Qualificação "ex-officio", 
n. 180.) 

1.038. Geiiezio José Camillo (1.192). filho de João José . 
Camiílo e de Cecilia Dias SanfAnna, nascido a 
4 de junho de 1916, no Districto Federal, resi
dente á rua Santo Antônio n. 19, operário, sol-
.teiro, com domicilio eleitoral no distrieto muni
cipal de Campo Grande. (Qualificação requeri
da, n. 49.) 

1.039. Júlio José da Silva (1..193), filho de João José da 
Silva Júnior e de Angela Rosa da Silva, nascido 
a 5 de julho de 19.14. no Distrieto Federal, resi
dente na Pedra da Guaratiba, lavrador,-casado, . '• 

. com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Guaratiba. (Qualificação-requerida, n. 1.193.) 

. 1.040. Leopoldino Cláudio .Jacintho. (1.195); filho de Be
nedicto Cláudio .da Silva e de Perciliana Rosa de 

'"L Jesus, nascido a C dc janeiro de 1888, no Distri-
- • cto Federal,-residente á rua Álvaro-Alberfo nu-

merq 170, lavrador, casado, com domicilio eleito
ral no districto municipal dc Sapta Cruz. (Qua
lificação "ex-officio", n. 704.) 

1.041. José da Silva (1.196), filho de Alberlino José da 
Silva e de Anna Maria da Silva, nascido a 28 de 
janeiro de 1904, no Districto Federal, residente 
á rua General Olympio n. 107, empregado muni
cipal, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Santa Cruz. (Qualificação "ex-offi
cio", n. 724.) 

1.043; Antônio Faria Cortes (1.197), filho de Emygdio 
Faria Cortes e de Maria Amélia do Espirito San
to, nascido a 16 de novembro de 1910, no Estado 

; do Rio de Janeiro, residente á rua Visconde de 
: Sepétiba n. 41, lavrador, solteiro, com domicilhY 
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2.042. 

i.04<5. 

4.045. 

Í.046. 

1.047. 

.048. 

1.049. 

í;n5õ 

1.051. 

3.052. 

-1.053. 

.054 

eleitoral no districto municipal de Santa Cruz. 
(Qualificação "ex-officio", n. 658.) . 

Alcebiades de Paiva (1.198), filho, de Francisca 
Luiza de Paiva, nascido a 20 de fevereiro- de 
1914, no Districto Federal, residente á rua Ava-

* ré n; 44, operário, solteiro, com domicilio elei-
' toral no districto municipal de Campo Grande., 

(Qualificação requerida, n. 60.) 
Analia Isabel de Oliveira (1.199), filha de Isabel 

Maria, nascida a 1 de dezembro de 1885, em Flo
rianópolis, Estado de Santa Catbarina, residente 
á rua Cardoso Martins h. 71, domestica,-casada, 
com domicilio eleitoral no districto municipal d© 
Realengo. (Qualificação requerida, n. 632.) 

Armando Gil Ferreira (1.163), filho de Manoel Gil 
Ferreira e de Delphiná Henriqueta Valladas Gar-
roxo Ferreira, nascido a 2 de novembro de 1895, 
no Districto Federal, residente á rua Araripe Ju~ 

h nior, 39, funecionario municipal, casado, com do~ 
micilio' eleitoral no districto municipal de Rea
lengo.' (Qualificação requerida n. 749.) 

Antonia.Lopes.de Carvalho (1.200), filha de Antô
nio Lopes Martins e de Nagèla Romero Garcia, 
nascido a 22 de abril de 1894, õm Cachoeira de 

. Xtápemirim, Estado .do Espirito Santo, residente á 
rua André Pinto,"200, domestica, casada, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Gua
ratiba. (Qualificação requerida, n. 4.692.) 

José Cóelho.da Silva (1.201), filho de Luiz Coelho 
'da Silva e de Maria Telles de Menezes, nascido a 
3> de julho de 1896, no Districto Federal, residente 
á avenida Areia Branca, sem numero, commercio, 
casado, eom domicilio, eieitoral no districto muni
cipal de Santa Cruz. (Qualificação requerida, nu
mero 6.440.) 

Manoel Euzebio Bispo (1.202), filho de Euzebio Bis
po dos Santos e de Maria Rosa do Livramento, -
nascido a 21 de setembro de 1870; no;Estado da 
Sergipe, residente á estrada do Magarça, lavrador, 

. solteiro, com domicilio eleitoral-no distrioto.mu- ' 
nicipal tíe Guaratiba. (Qualificação "ex-officio", 
n. 764.) 

Pedro de. Alcântara Ribeiro (1.203), filho dé Manoel 
ilarcilio;Ribeiro e de Idalina Maria da Conceição,, 
nascido a. 19.de outubro de 1890, no Districto 
Federal» residente a rua S. „Benedicto, 309, ope
rário, casado, com domicilio.eleitoral no districto 
municipal de Realengo... (Qualificação requerida, 
n. 5,802.) < . - , 

José Roque ,(1.204), filho de Manoel Antônio Roque 
. e de Maria Macedo Roque, nascido a 20 de julho 

de 1905, no Districto Federal, residente á rua João 
-Francisco,. 33, operário, casado, com domioilio 
eleitoral no districto municipal de Realengo. (Qua
lificação- requerida, ií. 7.834.) • ~ , 

João Ferreira da Costa (1.205); filho de José "Vicen
te de Souza e de Cândida Maria da Conceição, nas-

, cido a 20 de- julho de 1905,' no Districto Federal," 
residente na estrada Rio-São .Paulo, operário, ca-

. sad.o, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Campo Grande. (Qualificação "ex-offi
cio", n. 494.) 

Eudoxio Júlio Maria (1.206), filho de Júlio Teixeira 
da Cunha e de'Maria Gertrudes Teixeira, uas-

. cido a l l .de novembro de 1911,' lio Districto Fe
deral, residente a avenida Areia Branca,. 86, ope
rário, solteiro, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Santa Cruz. (Qualificação reque-

" rida, n. 1.426.) - . : 
José. Manoel de Carvalho (1.207), filho de_AngeIo 

Abbadia .de Carvalho, e de Maria Francisca de 
Jesus, nascido a 11 de janeiro de 1889, em Jaca-
raev, Estado da Bahia, residente á rua Felippe 
Cardoso,- 123, pedreiro, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Campo Gran
de. (Qualificação requerida, n. 6.224.) : 

Nilo Nascimento (1.208),- filho de.Antônio belpliino 
do Vas é de Maria' Agas do Nascimento, nascido a 25 
de janeiro de 1888, no Estado do Espirito Santo, 
residente á estrada1 Real dé Santa Cruz, lavrador, 
casado^ com* domicilio eleitoral no districto mu
nicipal ! de. Campo Grande. : (Qualificação "ex-of
ficio. n. 341.) 

1.057. 

.058. 

1.055. Benedicto da Rocha Casseres (1.209), filho de-Calix-
tc da Rocha Casseres e de Adelina Sá Vianna, nas
cido a.22 de-agosto de 1904,, no Districto Fe-

• deral, residente á rua Piedade, -sem numero, ope
rário, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Santa Cruz. (Qualificação requerida, 
n. 1.419.) 

.1.056, Maria Magdalena Pazzi dos Passos (1.210), filha dc 
Marcolino Antônio Pereira e de Maria Floricena 

• da Conceição, nascida a ̂ 25 de maio de 1901, em 
Cachoeira da Macacu', Estado cio -Rio do Ja-aairo, 
residente-á rua Luiza Barata, sem numero, do--
mestiça, casada, com domicilio, eleitoral. no dis
tricto municipal de Realengo. (Qualificação re
querida, n. 578.)' 

Erigida Pereira (1.211), filha de Marcolino Antônio 
Pereira e de Maria Floricena da Conceição; naa-
cida a 13 de outubro de 1914, ,nò Districto Fe
deral, domestica, solteira, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de RealengOi (Qualificaeãa 
requerida, n."-6:381.) 

Helena de Mello Barra (1.212), filha de Luiz de Mel
lo e de Cátharina de Mello, .nascida á 6 de abril 
de .1907, no Districto Federai, residente à avenida 
Isabel;'143, domestica, casada, com. domicilio elei
toral no districto. municipal de Santa Cruz. (Qua-

. lificaçãò1 requerida, n. -6Í381.) .... 

1.059. Àrgem.irò Eleuterio'"d.e Freitas' (1.213), filho dé"E.eu-
terio José de Freitas è dè FlOripe Maria da Con
ceição, nascido a 30 de maio de 1899, no Districta. 
Federal, residente em Mendanha, lavrador, rasado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Campo Grande. (Qualificação requerida, numero 

. 5.105.) -
1.060. João Gallúgo (1.214), filho de Carmino Gallugo e de 

Raphaela Licea, nascido' a 20 de. agosto de 1913, 
no Districto Federal, residente á rua Felippe Car
doso, 74, operário, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal, dé-,Santa Cruz. (Quali-

, ficação requerida,'n. 1.436.) . 
1.061. Salvador Lopes Heleno (1:215), filho de Antônio Lo

pes e de Dolores Heleno Travássp, nascido a 1 de 
abril de 1892, no Districto Fdéral, residente á 

" . ' - . - ' , rua General Olympio, 53, operário, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Santa 
Cruz. (Qualificação requerida, n . 4.402.) , 

1.1)02. João de Sá .Cavalcanti (1.216), filho de-Herinenegil-
do dè Sá Cavalcanti e.de. Dulce4Emigdia de Ma
cedo, nascido a 6 de janeiro-de 1889^ em Aurora* 

' ' "" \' Estado do Pará,- residente á r u a Rússell, 108,, com-
. ' mercio, casado, com domicilio eleitoral no districto 

\ municipalde Realengo.. (Qualificação requerida» 
numero 121.) , , _ 

Í.063. André dè Souza Villon (1.221), filho de Vietor André 
Villon e de Florencia.de Souza.Villon, nascido a 9 
de dezembro de 1914, no..Districto Federal, resi
dente á rua Felippe Cardoso, 80„ estudante, sol-
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni" 

. cipal de Santa Cruz. (Qualificação requerida, nu
mero 1.384.) "' .... 

1.064. Manoel, dos Santos- Guimarães ,'(1,217)'; filho de Ma-
, , npél RibeirovSantos,"Guimarãese de Dulce Gestei-

rã .Guimarães,'nascido a 6„ de. janeiro de 1914, 
- - no-Districto Federal, residente á j u a Souza Chris« 

, tina, .&4 ŝap t̂éiTjoV.com 'doSã-icilmeléitoral-no dis
tricto- municipalde Santa Cruz. (Qualificação re
querida, n. 1.443.) ' . . , . ' ' 

2.245. Roldão Pereira da Costa (4.235), filho de João.Pe
reira da Costa e de. Castorina do Almeida Costa, 

. nascido a 28 de outubro de 1913, ,no Districto Fe-
deral, residente. á rua Aracaju1, 100, commercioy 
solteiro, com "domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Campo Grande. (Qualificação reque* 
rida, n. 802.) 

2.246. Manoel Bibeiro da Silva (1.236), filho de Praxedes 
' Ribeiro da Silva e de Paula Ludovina das Dores, 

nascido a. Í0 de abril de. 1889, nò Districto Fe
deral, residente á rua Contihéntmo, 21, lavrador, 

] casado, com domicilio.eleitoral no districto muni
cipal de Santa Cruz. (Qualificação "ex-òfficio", 
n. 678.) 

2.247. Leocadio Ramos (1.237), filho de Delphiná do Ãmoí 
Divino, nascido a 25 de dezembro de 1892, no Dis» 
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trieto Federal, residente» à rua Primeira, 401, la-
• -vrader,; casado» com domicilio) eleitoral no distri

eto municipal d». Santa Cruz. (Qjualificação "éx-
of ficio", a. 733.) 

OswaMo Viciar Fabiana (.1.238), filho de Salvador 
Fabiana e de. Nicotina Batine Fabdane. nascido a 
17 de''janeiro de 19.13, ,no Districto Federal, re
sidente á rua Vieira Ferreira, 48, eommercio» sol
teiro,, com domicilio, eleitoral no districto muni

cipal de Realengo. (Qualiicaçãa requerida, numero 
'/ 9.7(82.| , • 

2.2.49. Antonia Agostinho, de Mattos- (1.23%. filho de Ma
noel Agostinho de Mattos a de. Maria .Margarida 
de Mattos, nascido., a 15 de .junho de 1914,. em 

" " -. Itaeurussá, Estado do-Rio de Janeiro, residente á 
. rua Coronel-Agostinho,.123,, trabalhador» easado, 

- eam domicilio eleitoral', no. districto municipal do 
Campo Grande. (Qualificação "ex-officio", nume
ra 20..) • 

2 ?.">«;' Américo Fernandes: Braga (1.2421, filho, de José 
Maria Fernandes Braga e cie, Igiiacia Exposta, nas
cido a 29- de setembro de, 1894, em Portugal» re
sidente, á rua Areia. Branca, 9„ commerciante, ca
sada', com domicilio eleiteral.no distrieto muni
cipal de Santa Cruz. (Qualificação requerida, nu-

' mero 1.406.) 
2.251. -Moaéyr Franco, (1.243), filho de Ponciano da Silv.i, 

Franco e cie. Cândida Vieira Franco, nascido a i da. 
maio de 1905,, no" Estado do Ria' de Janeiro, re-

* sidente á rua Açudes,, 65, operario„ casado com 
domicilio, eleitoral no districto municipal de Rea

lenga. ' (Qualificação requerida, n. 5.208.) 
2.252. Manoel Justmo de Mello (1.244), fiUte de Justino de 

Mello e de Francisca de Mello, nascido a 3 de 
dezembro de .1879,. em Portugal1,, residente â rua 

• Álvaro Alberto, 33, negociante, casado, com do-
: -micilio eleitoral-no districto. municipal de Santa 

Cruz.- fQualificação requerida, ní -1.439.) 
S..253. Salvador ignacio- Costa'(1.245), filho.de Manoel Igna

cio da Costa © de Perciliana Maria da Costa, nas-
. GírlQ. a 4 de agosto de 1911, no Districto. Federal; 

residetife' em Pahahy, operário, solteiro, com do
micílio eleitoral na districto municipal de Guara-
t-ib». (Qualificação requerida, n . 4.545.) 

2,25-i - Pierino- de Albuquerque Lima (1.248), filho do Joa-
-<fDÍB> ãe Souza Lima' e- dé Francisca Martins Li
ma, nascido -a 27 efe janeiro de 1914, na Estada 
o"©--Rio Grande do Norte, residente ã rua General • 

• • Olympio, 52, comniereio, solteiroy COIB domicilio 
eleitoral* no districto municipal cte Santa Cruz. 
(Qualificação) requerida, n/1.450.,)"' \ 

2.25a. José Gaspar Varei Ia (1.249):, faft 0 de- Gaspar Va
re-Ma e- de. Carmen • Lops-s, nascido a 23 de março' 
de, 1891, em Barreto, Estado do Ria.efe Janeira,, re
sidente â rua- "C",' f „ operário-, easaàoy' eom dómt- ' 

-,- eílio eleitora! no distrioto munieipal de Realengo. 
• -.(Quaíifíeslção reepiéirjdav n. 711;) 

2.253.. OetaciMo. Vianna cie Mello f 1.250). filho de Felismino 
- '.QairiiM úé Mello e~cfe AwBat Vianna de Mello, nas- ' 

•eicto a 16 de abril efe 19*3, no Dislrioto Federal, 
• residente á estrada- Catruz-, 56, pescador,-solteiro» 

: --- eom domicilio eleitoral'na distriefo-'municipal de 
• . -Guaratiba., (Qualificação requerida, numero 

5.5Ô5.) ' • ••».» • .-' ; • -,' - -
2..25I, .Os.w3lct© .Tbompsonr fl .,251 -), filnoide Cypriano Thom-

- .- pson e dc-Gertrafes, Saia dè Barros- Thompson, 
nascido, a 24 de julho de 1897.- n©:Districto Federai, 

• -residente á rua 'Fonseca Telles-, í&; operaria,, ca-
"S-ade-' com - domicilio••eleitora! no distrieto mon-í-

-- <- .eipal -de Realengo; (Qualificação requerida, nu-
r mero 9-IS.) •• -

'Manoel -Marceiino -de Sienetes '(#.?53);; filho de Mar-
cetiKO Joveneia de Menezes'e de éabriella Bene-
dieta de Souza, nascido a 2í 'de- abril de 1905, no 
Bcstrieto Federal,, residente ã ra-a Rio' das- Piabas, 

-• ' "53,-- lavrador, .-solteiro. com'anraieilio eleitfwa! no 
' ílsirieio- municipal de Guaratiba. (Qualificação 
-• requerida;'n. 1.485.) ••• 

• Walefemar Quirino efe Mello (1.250., fíflto dè Leopo!--
díina Quirino de Mello, 'naseíílo a. í d'e maio de 

'- 1913, Bo-Disiricto' Federa!, -''residente em Pedra de 
Guas-afib», pescador,; solteiro,., ema doaiieüia- <sltei.~ 

Í.258. 

2..2S9». 

:.-;ou. 

2.2M.. 

2.262,. 

2.263. 

2.26-t. 

2.265. 

2.206, 

2.267. 

2.208 

2.269. 

2.270' 

2,2.71 

tora! na districta munieipaL de: Guaratiba. (Qua
lificarão; requerida,, n . 9:55,,); 

Agoniar Cardoso. 1(..255),, fitou cie Fausto José Car
doso, e de Jovifca de Souza Cardos», nascido a 25 
cte dezembro de 19'íl,; na Districto'Federal, resi
dente em Barra de Guaratiba, lavrador, -solteira-
coBii domicilia- eleitoral no; districto, municipal de 
Guaratiba;., (Qualificação "ex-Qf'ficio'vr n. 3.) 

Isaltino' José: de Carvalha (1.257), íilho. de, Luiz, dos, 
' Santos Carvalho e. de Maria Serenada, de Carvalho; 

nascido a 18 de janeiro, de 1902,, ho. Districto Fe
deral, residente em Barra- de. Guaratiba, lavrador, 
solteiro, com domicilio- eleitoral no districto mu
nicipal, de. Guaratiba. .(Qualificação "ex-olíieio", 
numera 123. i . 

Vietor José de Albuquerque (Í.259Í, filho de José 
Jaeinttia de. Albuquerque ede. Virgínia Maria de. 
Albuquerque, nascido a 12 de: abril de 1872, no 
.Districto Federal, residente: á rua Magarça, 203, 
funecionario: publico, casado, com' domicilio elei
toral no districto municipal de Guaratiba. (Qua
lificação, requerida, n. 5.765.i . . . 

Euclycles. Alves' Corrêa Cl.260,)., filha de Eslanistau 
Manoel Corrêa e de Laudelina Alves da Conceição, 
nascido, a 2 de setembro de 19-10, no Districto Fe
deral, residente em-Barra de Guaratiba, lavrador) 
casado, com domicilio eleitoral no, districto mu-
nieipaf de Guaratiba. (Cjualiffcaçãó*. "ex-officio", 
numero 84.) 

redro. Pestana Filho (1.261), filho de Pedro José; Pes
tana e de Ercuíana Rosa Pestana, nascido a ^ 5 
de- novembro de 1940, rio Districto Federal, resi
dente ã rua Barra, sem numero, lavrador, casado, 
com d-omieflio eleitoral - no districto municipal de 
GwaraiBwi. (Qualificação "ex-of fie ia1*, numero 
803.) 

Ernesto' Antônio Leite (1.263},, filho de LeOnarda An
tônio: Leite ei de Maria Nunes Leite, nascido a 5 
íle jonno de 1-904, no Bistriéto Federai, residente 
em Pedra de Guaratiba. iawactor, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Guá-
ratifea... (Qualificação, "ex-officio"', n. 99.) 

João- Luiz de Mello (1.2661, filha de Luiz de Mella 
. e efe Càthãrina do Melíó, nascido' a 1t de juitfto 

da 18-S®,, no Distrieto Federal,-• tesideate á rua 
• Areia Branca, 13,6, motorista, casado, com domici

lio eleita^al. no distrieto municipaFefè; Santa Cruz, 
í.Qualificação requerida n . 1,435,.> 

QuiEiittno. Rodrigues {í..2&7% filho d» Gabriel Rodri
gues e de Florentina -Maria. da. Üoneeieão, nascido 
a. 20; cte agosto de 1902, ri®. Estado cio Rio dè" Ja-
Eieiiroy: residente â roa dias Palmeiras, sem nu-

•• • mero,. lavrador, casada,, cóm dtomfeifioi' eleitoral no 
dJistricto munieipal! de Guaraíila. (Qualificação . 
reqiaerída n. 1-..528, )j 

Salvador da Costa Leitão (1.268)), filho de Manoel 
-Joaquina Leitão e der Evaiista. Soares de Leitão,, 

. nascide a 3Í cte agosto de 48*4,-no Districto Fe
deral,, residente..- no largo do: Matadouro-, operário, 
-solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu-

' nieinaí de Santa. Cruz:. (Qualificação requerida, 
n . 1.451.)' . *. " 

Honorio Cerrutt (1.270), filho, de HeHrmenegildo Cer-
rut e de Joaquina Cerrai!, nascido -a 25 de, se
tembro de 19ií3, no Distrieto Federal,, residente, â 
r u i Çbntiaentino; 2.6Q., operário-, solteiro, com do
micilia eleitoral no. districto municipal de Santa 
tlrua. (Qualificação requerida,, n„ t.,372.) 

Luiz, Ctonzaga Moreira da Silva (Í..272). filho cie Ál
varo- Moreira, da Silva e, cie Maria Rosa do Patro
cínio, nascido- a 3 ele julho cte 1S.-99,, no. Bcstrieto Fe> 

. deral, residente á. rua, Felippe Cardoso, 18, inclus-
triaL. casada, com domicilio: eleitoral, no districto 
Hranieinaí de Santa Crua, (Qualificação requerida 

' n . 1.3.9®.)) 
.Antônio- Marques. Sobrinho) (;.1.273.D„ filho de Irineu 

Marcpítes: GoimbEa e de Marta Henriquetta de Lou-
N reto, nascido a 13i de Junho ele tâfflí,, no Districto) 

Feíferál» residento- â estrada d'o Lanãètrúo. lavrador, 
- sèlitóV®, eom dmnieitío" eleitoral m districto mu-

nfeiípal -de Suar-aíibai. CQualífícagão "ex-officio". 
numero 29;.)) 

2.272. Jéôo de Deos Pereka (i.,27í -filão cte Manoel José 

C o n f e r e c o m o O r i g i n a l 

http://eleiteral.no


Sesurida-felra . 24 BOLETIM ELEITOR AH Setembro de. 1934 3927 

Pereira Máximo e de Josepha Ribeiro Pereira, nas
cido a 25 de outubro de 1909, no Districto Federal, 
residente á rua Coronel Leitão, 51, , commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Realengo. (Qualificação requerida nu-

_^ mero 7.238.) 
2:273. Sylvio Dario Ribeiro (1.285), filho de José Ribeiro 

da Silva e de Perciliana dos Santos Ribeiro, nas
cido a 25 de outubro de 1909, no Districto Federal, 
residente á rua'Manita Luiz, sem numero, ope
rário, solteiro, com-domicilio eleitoral "no distri
cto municipal de Campo Grande. (Qualificação 
requerida, n. 926.) 

R-274'. Antônio José de Miranda (1.286). filho de Manoel 
José de Miranda e de Isaura Souto de Miranda, 
nascido a 22 de dezembro de 1884, em São Sal-
•vadòr, Estado da Bahia residente A rua das Flores, 
7, militar, casado, com domicilio eleitoral no dis--
trieto municipal de Realengo. (Qualificação re
querida, -n. 6.046.) 

Fernando-Pinto Ferreira (1.288), filho de. Francisco 
Eduardo Ferreira e de Estella Garcia, nascido a 14 

Manoel Assumpção da Freitas (1.218), filho de Lino 
Manoel de Freitas e de Jovina Maria de Freitas, 
nascido a 7 de maio de 1902, no Districto Federal, 
residente á rua-Santa Cruz, operário, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de San-, 
ta. Cruz. (Qualificação requerida, n. 1.440.) 

José Rodrigues Ferraz (1.220), filho de Judith Julia 
Rodrigues, nascido a 25 de janeiro de 1907, no 
Districto Federai," residente á rua D. Silverio, 
1-08-A, empregado municipal, casado, com domi
cilio eieitorai no distr-icio municipal cie Campo 
Grande. (Qualificação requerida, n. 5.464.) 

João Coelho de Souza v 1.223), filho de.Antônio Coe
lho de Souza e de Marianna Coelho da Souza, nas-

• Kido a 20 de agosto de 1914. no Districto Federal, 
sidenle a avenida Isabel, 237, estudante, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Santa Cruz. íQualificação requerida,^. 1.392.) 

Luiz Raphael"-Jordão, de Oliveira (1.225), filho de 
Manoel Jordão da Silva Oliveira, e de Benedicta 
Cândida da Silva Oliveira, nascido a 24 do outu
bro 'oe 1908, em Angra dos "Reis, Estado do'Rio 
de Janeiro, residente á avenida Isabel, 241, com
mercio, solteiro, com • domicilio." eleitoral no dis-

• tricto municipal de Santa Cruz. (Qualificação "ex-
' officio", n. 1.438.) '- ' ' 

2.280, José.Tosta Parreira (1.226), filho de José Tosta Par
reira e- de Adelaide Tosta Parreira, .nascido'a 16 
de outubro de 1893, no Distrieto -Federal, resi-

\ ciente, á rua General Olympio, 400, empregado mu
nicipal, casado, com domicilio eleitoral no dis-
tricto municipal de.-Santa Cruz. (Qualificação 
"ex-officio",' B, 732.) 

5.009. João Siqueira (1.227), filho de Francisco Custodio de 
Siqueira o. de Maria Carolina-Borges, nascido a . 
27 dc junho de 1889," no Districto Federal, resi
dente no Largo da Boa Vista, 50, empregado mu-

, nicipal, casado, eom domicilio"eleitoral no distric
to municipal - do-Santa Cruz. (Qualificação reque
rida, n. j.393.) 

1.070. Porfirio. dos. Santos (1.228), filho de Josin.a Maria 
dos Santos,, nascido a 10 de-fevereiro de 1895, no 
Districto Federal, residente, em Santa Cruz, ope-

' * rario, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Guaratiba.' (Qualificação requerida', 
11. 4.605.) 

1 .071. Oswaldc Marques de SanfAnna (1.229), filho de Mar
ques SanfAnna e de Cassiana da Conceição,: nas
cido a 25 de maioule 1909, no Districto Federal, 
residente em Santa Cruz, operário, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Rea
lengo. (Qualificação requerida, n. 5.210.) 

J.07.2. Heitor Leão Soares (1.230),-filho de João Baptista 
Soares Sobrinho- e de Sarah Ramos Leão- Soares, 
nascido a 25 de janeiro, de 1904, no Estado do 
Rio de Janeiro, residente'. A rua Agrícola,. 17, .em
pregado publico, ' casado, com ••- domicilio eleitoral 
110 districto municipal de Guaratiba. (Qualifi
cação requerida, n. 5.428.) 

2.275. 

1.005. 

1 .#66. 

.067. 

1.068. 

2.183, Floríal Tnlles y Badia (1.231), filho de' Salvador 
Trilles y Badia e de Carolina Faceioli, nascido a 
6 de janeiro de 1913, no Districto Federal, resi
dente a rua Silva Cardoso, sem numero, commer
cio, solteiro, com domicilio, eleitoral'no districto 
municipal de Guaratiba. (Qualificação requerida, 
n. 6.096.) 

1.073. Plutarcho Trilles y Badia (1.232), filho de Salvador 
Trilles y Badia e de Carolina Faceioli, nascido a 
3 de-dezembro de 1911, no Districto Federal, re
sidente á rua Silva Cardoso, 200-A, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Realengo. (Qualificação requerida, nu
mero 6.104. )• 

1.074. Samuel Bernardo dos Santos (1.233), filho de Maria 
Bernardo dos Santos, nascido a 20, de agosto de 
1909, no Districto Federal, . residente em Matto 
Alto. commercio, solteiro, com domicilio -eleitoral 
no districto municipal de Realengo. (Qualificação 
requerida, n, 132.) 

1.075. Enedina de Mello Rego (1.290), filha de Augusto Ca
bral, de Mello Rego e de Elvira de Mello Rego, nas
cida a 22 de novembro de 1904, no Districto Fe-

- deral, residente á rua Imperatriz, 55, funecionaria 
publica, solteira, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Realengo. (Qualificação re
querida, n. 587.) 

1.076. JuJio Antônio da Silva (1.299), filho de Carolino An
tônio da Silva e de Firmina Maria da Conceição, 
nascido a 7 de fevereiro de 1913, no Districto Fe
deral, residente á rua Santa Cruz,; operário sol
teiro, com domicilio eleitoral-no districto muni
cipal de Guaratiba. (Qualificação requerida, nu
mero 4.604.) 

1.077. Avelino José de Carvalho (1.247), filho de Floriano 
José de Carvalho e de Thereza Rosa da Silva, nas
cido a 10 de novembro de 1894, no Districto Fe
deral, residente á estrada da Capoeira, operário, 
casado, com domicilio eleitoral 110 districto mu
nicipal Üe Campo Grande. (Qualificação reque
rida, n. 3.027.) . . 

Í.078. Luiz Ignacio Coelho (1.256), filho de José Ignacio 
Coelho e-de Paulina Maria Coelho, nascido a 28 
cie maio de 1884, no Districto Federal, residente 
na Barra de Guaratiba, lavrador, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Guara-

" tiba: (Qualificação "ex-officio", ri. 741.) 
.a.079. Ernesto Mello (1.258), filho de Manoel Mariano Mel

lo e 'de Alice Quirino de Mello, nascido a 10 de 
dezembro de 1914, no Districto Federal, residente 
á rua Álvaro Alberto, 209, commercio, solteiro, 

- com. domicilio eleitoral no districto munieipal de 
Santa.Cruz. (Qualificação requerida, n. 1.457.) 
1.457.) 

l.uou. José de Souza.Pestana . (1.262), filho de Manoel de 
Souza -Pestana e de Francisca Maria Ferraz, nas
cido a 5,de fevereiro de 1905, no Estado; do Rio 

' de Janeiro, residente-na Barra de Guaratiba, la
vrador, casado, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Guaratiba. (Qualificação "cx-
officio", n. 169.) 

1.081. Walter da. Silva Gesteira' (1.156), filho de Aladino da 
'Silva' Gesteira e de Maria José ;Gesteira, nascido 
a 15 de março de 1915, no Distrieto Federal, re
sidente á estrada Rio-São Paulo,: sem numero, ope
rário, solteiro, com domicilio eleitoral no distri
eto municipal de Campo Grande. (Qualificação 
requerida, n. 828.) 

2.184. Francisco Gomes de Sá (691), filho dé Àureliano Go-
. mes de Sá e de Maria Gomes de Sá, nascido a 24 

de junho de 1900, em Belém, Estado.de Pernam
buco, residente á rua Flausina, 142, enfermeiro, 
casado, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Realengo. (Qualificação requerida, nu
mero 7.977.) • 

1.082. Carolina Strobel (1.241), filha de Carlos Strobel e de 
Stella de Joanna, nascida a. 4 de agosto de 1906, 
00 Districto Federal,, residente á rua Sophia, 15, 
jomestica,. solteira, çom domicilio eleitoral no 
districto municipal, de Realengo.* (Qualificação re
querida, n, 437.) 

1.083. Aurora do Mello (1.252), filha do Manoel Justino Ge 
Mello e dc Herminiã de Mello, ̂ nascida a 25 dc 

http://Estado.de


ROT.FTTM F.T.FÍTAT5Ar; Setembro de 1034 Seífunda-feira 24 

i 
julho de 1914, no Districto Federai, residente & 
rua Álvaro Alberto, 333, domestica, .solteira, com 
domicilio eleitoral no districto municipal- de San
ta Cruz. (Qualificação requerida, n. 719.) 

1.084. Salvador Cardoso de Carvalho (1.264), filho de Acli-
nio Antunes de Carvalho e de Zulmira Cardoso de 
Carvalho, nascido- a 27 de julho de 1911, no Dis
tricto Federal, residente na Barra de Guaratiba,' 
lavrador, solteiro, com domicilio eleiloral no dis
tricto municipal de Guaratiba. (Qualificação ex-
ficio, n. 812.) 

1.085. João de Almeida Borges (1.265), filho de José Borges 
e de Rita de Almeida Costa, nascido a 3 de no
vembro, de 1911, no Districto Federal, residente 
á estrada dos Palmares, sem numero, lavrador, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Guaratiba. (Qualificação requerida, nu
mero 6 .113..) 

1.080. Idulmicio Cabral dos Santos (1.274), filho de Ra-
miro Deonizio dos Santos e de Sophia Cabral dos 
Santos, nascido a 28 de setembro de 1915, no Dis
tricto Federal, residente á praça Tres de Maio, 

. 15, barbeiro, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Guaratiba. (Qualificação 

.requerida, n. 1.515.) 
1.08.7. Eufraim Corrêa Vidal (1.271), filho tle Manoel Corrêa 

Telles e' de Servula Maria de Lorcto,' nascido a 1 • 
do março de 1899. no Districto Federal, resi dento 
á estrada do Sac-omã, lavrador, viuvo, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Gua
ratiba. (Qualificação "ex-officio", n. 91.) 

1.088. João José Soares (1.275). filho dc João José Soares 
e de Gcrtrudes Loureto Soares, nascido a 23 de 
janeiro de 1899, no Districto Federai, residente 
em Vargera Grande, lavrador, solteiro, com do
micilio eleitora! no districto municipal, de Gua
ratiba. (Qualificação "ex-officio", n. 171.) 

1.089. Antônio Joaquim Saloio (1.276), filho de Antônio 
Joaquim Saloio e de Maria de Souza, nascido a 
18 tíe setembro de 1903, no Districto Fed-iral, re
sidente á estrada Real de Santa Cruz, lavrador, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Guaratiba. (Qualificação requerida, nu
mere 1.503.) 

1.C90. João Baptista (1.278), filho de Martins Humberto e 
de Angelina Milizi, nascido a 23 de março de 
1915, no Districto Federal, residente "á avenida 
Cesario de Mello, sem mumero, commercio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Guaratiba. (Qualificação requerida, nu
mero 1.521.) 

1.091. Magno dc Mello (1.282), filho de Francisco de Mello 
e de Maria Lyra de Mello,.nascido a 3 de agosto 
cte 1915, no Districto Federal, residente ã praça 
Legalidade, 36, operário,, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal dó Santa Cruz. 
(Qualificação requerida, n. 1.45-4.) 

1.092.. Sebastião de Oliveira Lima (1.283). filho de Alfredo 
de Oliveira Lima e de Dom ida Mendes Lima, 
nascido a 24. do novembro de 1912, no Districto 
Federal, residente á avenida Isabel, 203, com-

/mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Santa Cruz. (Qualificação re
querida, n. 1.403.) 

1.093. Cândido Nohrega-(1.284), filho de Joaquim Nobiwga- e 
de Luiza de Jesus, nascido a .8 cie maio de 1910, 
no Districto Federal, residente á estrada dos Pal-

.mares, sem numero, barbeiro, .solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal cio Gua-

• ratiba. (Qualificação requerida, n. 1.511.) 
1.094. Enodio Gomes da Silva (1.287), íilho. dè Miguel Go

mes da Silva e de Isabel Velloso 'Gomes, nascido 
a .27 de julho do 1914, no Districto Federal, resi-. 
deite á rua Cardoso, 38, operário, solíoiro, com do-' 
micil.io. eleitoral no districto municipal de Santa 
Cruz. (Qualificação requerida, n. 1".425.) 

1.095. Benlo Muniz Tello de Sampaio (1.289), filho de João 
Muniz Tello de Sampaio e de Ctotilde Domelino de 
Sampaio, nascido a 14 de abril de 1911, no Dis-. 

. tricto Federa!, residente á Ilha de Guaratiba, la
vrador, casado, com domicilio eleitoral - no dis
tricto municipal cio Guaratiba. "(Qualificação re
querida, n. 4.988.) - . ' 

2,2-77. Augusto Teixeira Ribeiro (1.763.!, ' :"-o-dc Domingos 
Joaquim Ribeiro e de Maria TV... ira Ribeiro, nas
cido a 21 de janeiro de 1911, no .Districto Federa!, 
residente á Barra de Guaratiba, pescador, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal d e \ 
Guaratiba. (Qualificação requerida, n. 95.) / 

•1.-153. Dalila dá Silva Mattos (1.097),- filha de Oscar da 
Silva Mattos e de Georgina Maria Máxima,-nasci-

. da a 8 de março de 1913, no Districto Federal, re
sidente á rua Silva Cardoso, 32, estudante, soltei
ra, com ciomicilio eleitoral no distrieto municipal 
de Realengo. (Qualificação requerida, n. 877.) 

1.090. Flavio Raymundo Pontes (1.194), filho de Sylvio Ray
mundo Pontes e de Alexandrina de Oliveira Pon
tes, nascido a 18 de novembro de 1907, no Dis
tricto Federal, residente á rua Laboratório, 11, 
peixeiro, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Realengo. (Qualificação re
querida, n. 198.) 

'1.097, Arthur Maggioli (1.122), filho de Arthur dc Oliveira 
Maggioli o de Alice Santos Maggioli, nascido a 29 
de outubro de 1906, no Districto Federal, resi
dente á rua Visconde de Abaeté n. 108, commer
cio, casado, com ciomicilio eleitoral no districto 
municipal de Realengo. (Qualificação requerida, 
n. 81.) 

1.098. Ignacio da Silva (1.240), filho de Justino Tgnacio da 
Silva e do Feliciana Maria Angélica, nascido a 
22 de março de 1892, em S. João de Itaborahy, 
Estado do Rio de Janeiro, residente á rua Ccro» 
n. 72. operário, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Realengo. (Qualifica
ção requerida, n. 539.) 

1.099. Osu-alclo dc Abreu Sardinha (1.291), filho cio Anto-
' . mo de Abreu Sardinha c cie Afaria de Oliveira 

Afagúndes, nascido a 5 cie dezembro Tle 1006, no 
Districto Federal, residente no Caminho do Abreu, 
Guaratiba. lavrador, solteiro, com ciomicilio elei
toral no districto municipal cie Guaratiba. (Qua
lificação ex-officio. ii. 792. )-• 

1.100. Pedro Joaquim do Macedo (1.202), filho de Joaquim 
José de Macedo e dc Joanna Maria de Sá Macedo, 
nascido a 17 de março de 1877, no D. Federal, re
sidente á ilha de Guaratiba, lavrador, solteiro, 
coro domicilio eleitoral no districto municipal de 
Guaratiba. (Qualificação cx-officio, n. 797.) 

1.101. Jacy Pereira Campos (1.296), filho de Elias Paulo 
Pereira Campos e de Elvira Lcouarda Pereira, 
nascido a 2 de julho de 191.4, no Districto Fe
deral, residente á Barra.do Guaratiba, lavrador, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Guaratiba. (Qualificação cx-officio, 
n. 157.) 

1.102. Dérmeval José. Pestana (1.297), filho dc Henrique 
José uestana c de Julia Pestana, nascido a 10 dc 
outubro de 1905, no Districto Federal, residente 

• • á estrada da Barra, lavrador, casado, com ciomi
cilio eleitoral no districto municipal de Guara-

' " t iba . (Qualificação, ex-officio, n. 857.) 
1.103. Mercedes Menezes (1.298), filha de SerapUim Mene

zes e cie Jo-soina dc Menezes, nascida a 27 de abril 
de 191-1, no Districto Federal, residente á Barra 
cie Guaratiba, lavradora, solteira, com domicilio 
eleiloral no districto municipal -de Guaratiba. 
(Qualificação ex-officio, n. 771.) 

1.151. Walciemiro de Souza (2.216), filho de Margarida 
Maria da Conceição, nascido a 15 de julho de 
1902, nascido no Estado do Rio de Janeiro, resi
dente á rua da Feira n. 11, empregado publico, 
casado, com domicilio eleiloral no districto mu
nicipalde Realengo. (Qualificação cx-officio, nu
mero 6.343.) 

1.155, Guido Anaclcto de Oliveira (2.217), filho de Antônio 
Joaquim de Oliveira e dc Maria Clementina, nas
cido a 13 de julho dc 1894, no Distrieto Federal, 
residente'á rua Santa Cecilia n. 146, commercio, 
solteiro, c-om domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Realengo. (Qualificação requerida, nu
mero 5.230.) 

.1.15.6. João Baptista (2.218),"filho dc João Pires e de Sil-
" vina Maria' da Conceição, nascido a 8 de janeiro 

•Jc 1908, no Districto• Federal, residente á estrada 
ítcal. rle Santa, Cruz s/n., operário, casado, com 
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domicilio eleitoral no districto municipal de Rea- ,. 
• , lengo. (Qualificarão requerida, n. 4.833.) 
i'. 157. Amancio Passos Reis (2.219). filho de Orlando da 

Silva Reis e de Maria Passos Mello, nascido a,5 
de março de 1913, no Districto Federal, residenlo 
á avenida 7 de Setembro n. 71, commercio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni- í.170. 
cipal de Realengo. (Qualificação ex-officio, nu
mero 6.328.) 

1.158 , José Pascoal Rodrigues (2.220), filho de Pedro Pas-
coal Rodrigues de Perciliana Maria Apparccida, 
nascido a 10 de outubro de 1910, no Districto Fe
deral, residente á rua S. Paulo n. 35, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu- i . i v i . 

• nicipal de Realengo. (Qualificação'requerida, nu
mero 347.) 

1.1&9 Antônio de Padua Forrester Cruz (2.221), filho de 
João da Silva Cruz e de Virgínia Forrester Cruz, 
nascido a 4 de setembro de 1913, no Districto Fe-, 
deral, residente á estrada Rio-São Paulo, com do
micilio eleitoral no districto municipal tíe Rea- 2.185. 
lengo. (Qualificação requerida, n. 333.) 

M.160, José Fernandes Amaral (2.222), filho do Jaeinlrm 
^ Amaral e de Antonia Amaral, nascido a 22 de 

maio de 1888, no Estado- do Rio de Janeiro, resi
dente á estrada Rio-São Paulo, lavrador, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Campo Grande, (Qualificação ex-officio.) 2.186. 

1.161. Euzebio Fernandes das Neves (2.223), filho de Case- . 
miro Fernandes das Neves e de Carmelita Maria 
Neves, nascido a 22 de agosto de 1910, em Ma-

° cahé, Estado do Rio de Janoiro, residente á es
trada da Pedra u. 417, operário, solteiro, com Í.172. 
domicilio eleitoral no districto municipal dc Gua
ratiba. (Qualificação ex-officio. n. 435.) 

.3.162. Vietor José' Rufino (2.224), filho-de Theotonio José 
Rufião e de Francisco Maria Baptista. nascido a . 
7 de abril de 1906, no Districto Federal,- residen
te á rua Barros de Alarcão n. 65, operário, sol
teiro, cora domicilio eleitoral no districto muni- 1.173. 
cipal de Guaratiba. (Qualificação requerida, nu-, 
mero 1.031.) 

1.163. Roberto Jacintho Vieira (2.225), filho de-Damião 
Jacintho Vieira e de Maria Luiza do Espirito San
to, nascido a 27 de março de 1876, em Vassouras, 
Estado do Rio de Janeiro, residente á rua São 
Benedicto n. 512, commercio, casado, com domi- 1.174. 
cilio- eleitoral no districto municipal de Santa 
Cruz. (Qualificação requerida, n. 857.) 

1.104. lone Pires das Chagas* (2.226), filha dc João Atro 
das Chagas e de Evangelina das Chagas, nascida 
a 13 de maio dc 1915, no Districto Federal, resi
dente á rua Barão do Ladario n. 25, domestica/ . 
solteira, com domicilio eleitoral no districto mu- 1.175. 
nicipal de Santa Cruz, (Qualificação requerida, 

. n. 852.) •• " " . 
1.165; Ilcrciíia Gralha (2.227), filha dc Carlos Augusto da, 

, Silva Gralha e de Adelaide da Silva Gralha, nas
cida a 11 de novembro 'de 1907, no Districto Fe
deral, residente á rua Frei Sampaio n. 39, do
mestica, solteira, com domicilio eleitoral no dis- 1-. 170. 
tricto municipal dc- Realengo. (Qualificação re
querida, ri. 1 .224.). 

.1.100, Ricardo • Bergamo" (2.204), filho de Domingos Ber-
gaino e de Jíusa Bergamo, nascido a 1-0 de janeiro 
de 1898, ern Bergamo, Itália, residente ã rua Au
gusto de Vasconcellos n. 138, lavrador, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal dé 1.177 
Campo Grande. (Qualificação ex-officio, n. 805.) 

.1.107, João Gonçalves Caseiro (2'.205), filho de João Gon
çalves Caseiro e de Leonor dos Santos Caseiro, 
nascido a 1 de agosto de 1899, uo Estado do Rio 
do Janeiro, residente á estrada dos,Caboclos s/n,, 
lavrador,- casado, com domicilio eleitoral no dis- 1.178 
tricto municipal de Campo Grande. (Qualificação. 
ex-officio, n. 278.) / 

.1.108. Luiz íír-rgamo (2.200), filho, de Domingos Bergamo 
e de Rosa Bergamo, nascido a 29 do janeiro de 

-1903, no Estado do Rio cie Janeiro, residente á 
rua Augusto de Vasconcellos n. 138, lavrador, sol
teiro, coro domicilio eleitoral no districto muni- 1.179 
cipal de Campo Grande. (Qualificação ex-officio, 
n. 870.) ' 

1.109.. Virgílio Antônio Lima (2.207), filho de Antônio Flo-

rencio Lima e de Adelaide Maria de Azevedo, 
nascido a 12 de, setembro de 1895, no Districto 
Federal, residente á ilha de Guaratiba s/n., la
vrador, solteiro, com domicilio eleitoral no distri
eto municipal de Campo Grande. (Qualificação 
ex-officio, n. 823.) 

JNair de Carvalho Castro (2.208), filha de Melanias de 
Carvalho Castro e de Maria Pereira de Castro, nas
cida a 11 de junho cie 1911, no Districto Federal, 
residente á rua Barão de Ladario u. 95, domes
tica, casada, com domicilio eleitoral no districto 
munieipal de Santa Cruz. (Qualificação requeri
da, n. 1.445.) 

ínah Pires das Chagas (2.209), filha do Dr. João 
Afro das Chagas e de Evangelina Pires das Cha
gas, nascida a 17 de julho de 1904, no Districto 
Federal, residente á rua Barão de Ladario n. 99, 
domestica, casada, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Santa Cruz. (Qualificação re
querida, n. 1.431.) 

Antônio Bergamo (2.198), filho de Domingos Ber
gamo e de Rosa Bergamo, nascido a 2 de março 
de 1904, no Estado do Rio de Janeiro, residente 
á rua Augusto Vasconcellos n. 138, lavrador, sol
teiro, eom domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Guaratiba. (Qualificação ex-officio, Bo
letim Eleitoral 77.) 

Gustavo Antonjo da Silva (2.199), filho de Antônio 
José dà Silva e de Galdina Maria da Conceição, 
nascido a 21 de novembro de 1888, no Districto 
Federal, residente á estrada da Ilha, lavrador, 
casado. (Qualificação ex-officio, n. 116.) 

Alberto Pinto Pereira (2.200), filho dc Armando Al-
cindo Pereira e de Elvira Pinto Pereira, nascido" 
a 8 de fevereiro de 1910, em S. José do Bom Jar
dim. Estado do Rio de Janeiro, residente á estra
da dos Palmares s/n., lavrador, casado, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Campo" 
Grande. (Qualificação ex-officio, n. 214.) 

Manoel Alves de Abreu (2.201), filho de José Ribeiro 
de Almeida e de Maria Alves de Abreu, nascido a 
6 de março de 1900, no Estado do Rio de Janei
ro, residente á rua Magarça s/n., lavrador, casa
do, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de Campo Grande. (Qualificação ex-officio, 

. n. 527.) 
Enedino Vietor da Silva (2.202), filho de Izac Vietor 

da Silva e de Avelina Maria da Silva, nascido a 
14 de maio de 1911, no Estado do Rio de Janeiro, 
residente á estrada do Guandu, lavrador, soltei
ro, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Campo Grande. (Qualificação ex-officio, nu
mero 616.) 

Alcides Pedro Barbosa (2.203), fítho de João Fran
cisco Barbosa e de Amélia Maria da Silva, nas
cido a 4 de maio de 1906, no Estado de Minas Ge
raes, residente á estrada do Monteiro, lavrador, 
casado, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Campo Grande. (Qualificação ex-of
ficio. n. 391.) 

Amélia Pires de Araújo (2.210), filha dc Ernesto dc 
Araújo e dé Maria Antonietta P, de Araújo, nas-

• cida a 10 de julho de 1907, no Districto Federal 
residente â'avenida Nogueira, 1, domestica, soltei
ra, com ciomicilio eleitoral no districto municipal 
de Santa Cruz. (Qualificação requerida, numero 
1.415.) 

America Jorge Jos'é (2.211), filha de Nicolau Jorge e 
de Joanna José. nascida a 10 dc outubro de 1907, 
no Districto Federal," residente â rua Barão de 

- ô Laguna n. 15, domestica, casada, com domicilio 
eleitoral no districto municipal cie . Santa Cruz. 
(Qualificação requerida, n. 1.225.) 

Manoel Luiz Jardim (2.212), filho de João Luiz Jar
dim e. de Luiza de Jesus Jardim, nascido a 29 do 
julho de 1899, tio Districto Federal, residente 
á rua Fonseca n. 185, empregado municipal, ca
sado, com domicilio eleitoral no- districto munici
pal de Realengo. (Qualificação requerida, numero 
1.936.) 

Manoel Corrêa Leite (2.213), filho de Antônio Corrêa 
Leito e de Rosa Maria da Conceição, nascida a 17 
de julho do 1895, no Estado dó Rio de Janeiro, 
residente á rua Rangel Pestana n. 73, açougueiro, 
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solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Realengo. (Qualificação requerida, nu
mero 5.485.) 

1.180. Glaudionor da Silva (2.214), filho de Belmira Rosa da 
Conceição, nascido a 1 de dezembro de' 1900, no 
Districto Federal, residente á rua Cuyabá n' 150, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Realengo.- (Qualificação "ex-
officio", n. 4:827.) 

1.181. Manoel Custodio (2.215),.filho de Antônio Gonçalves 
e de Olympia Estevinha, nascido, a 26 de novem
bro de "1904, no Districto Federal, residente á rua 
Tietê n. 10, operário, solteiro,.com domicilio eiet-
•toral no districto municipal cie Realengo. (Quali
ficação requerida, n. 6.127.) 

2.187.' Luiz Felippe dos Santos (2.192), filho de Euzebio 
Felippe dos Santos e de Belmira da Silva Santos, 
nascido a 6 de setembro de 1913, em João Pes
soa, Estado da Parahyba do Norte, residente á'rua 
André Pinto. n. 127, commercio, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Rea
lengo. (Qualificação requerida, n. 1.448.)' 

2.188. Bcvrnarcino Ribeiro Dias (2.193), filho de Justino.Ri
beiro Dias e de Marianna Dias Porto, nascido a 9 
de março de 1916, no Districto Federal, residente 
a rua Luiz Barata n. 2, mecânico, solteiro, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de Cam
po Grande. (Qualificação requerida, n. 1.662.) 

2.189. Edmo dos Santos Guimarães (2.194), filho de Manoel 
Ribeiro dos Santos Guimarães e de Dulce Giesteira 
Guimarães, nascido a 10 de maio de 1912, no Dis
tricto. Federal, residente á rua Marquez do' Rio 
da Prata, commercio, solteiro, com domicilio elei
toral'no districto municipal de Campo Grande. 
(Qualificação requerida, n. 1.600.) 

2.190. Oscar Pasehoal de Azevedo (1.195), filho de Joaquim 
'\ Pasehoal de Azevedo e de Auta Monica da Con

ceição, nascido a 2 de julho de 1910, uo Districto 
Federal, residente a rua^ Coronel Agostinho nu
mero 70, marceneiro, solteiro, eom domicilio elei
toral no districto municipal de Campo Grande. 
(Qualificação, requerida, n. 1.009.) 

2.191. Sebastião Davicl Simplicio de Oliveira (2.1961, filho 
de David Simplicio de Oliveira e de Isabel Maria 
da Conceição, nascido a 26 de janeiro de 1908, 
no Rio de Janeiro, residente á rua Emilia Ribeiro 
n.- 96, operário, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Campo Grande. (Quali-

- ficação requerda, n. 1.693.) 
2.19a. Graziella de Moura (2.197), filha de Wenceslan da 

Silva Moura e de Ottilia Baptistina de Magalhães, 
nascida a 22 de setembro de 1912, no Estado de ' 
Minas Geraes, residente á rua da Pedra, commer
cio, solteira, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Campo Grande. (Qualficação. re
querda, B. E. 639.) 

2.193. Anna Alves Barroso (2.186), filha de Manoel Fran— 
-' cisco Alves e de Antonia de SanfAnna Alves, nas

cida a 21 de julho de 1896, no Districto Federai, 
residente á EstradaMoary n. 13, domestica, ca
sada, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de Guaratiba. (Qualificação requerida, B. E. 
.758.) 

2.194. Argentina Costa Vieira Machado- (2.187), filha de João 
da Matta. Francisco da Costa e de Maria 'Carlota 
Duarte Silva Costa, nascida a 25 de maio de 1891, 
no Districto Federal, residente à rua Rio da Prata, 
domestica, casada, com domicilio eleitoral no dis-
•iricto municipal- dé Campo Grande.. (Qualificação 
requerida, B. E-. 646.) 

2.195. Tufic Ottan (2.188)., filho de Miguel -Numcar Ottan e 
de Isabel Nicolau Bachur, nascido a 3 de outubro 
de 1914, no Districto Feedrai, residente a rua Ja-
nuaria n. 3, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Santa Cruz.* 
(Qualficação requerida, h. 1.646.) • % 

2.196. Jorjre José Teixeira (2.189), filho de Manoel José 
..* Teixeira e de Eleuteria Teixeira, nascido a 20 de. 

outubro de 1911,-no Districto Federal, residente 
a rua Primeira n. 12, operário, solteiro, com do-

' micilio eleitoral no districto municipal de Santa 
Cruz. (Qualficação requerida, B. E. 5.081.) 

2.197. Adhemar Moreira Guimarães (2.190), filho de Álvaro 

Moreira Guimarães é de'Antonia Rosa cie i.una, 
nascido a. 13 de setembro de 1901, em Su.uUy, 
Estado do Rio de Janeiro, residente á rua Tama
rindo n. 560, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Realengo. 

' (Qualificação requerida, B. E. 530.) V-
2.198. Ghafí Ghaia (2.191), íilho de Chein Chaia e d3 Caona 

Francisco, nascido a 25 de dezembro de. 1897, na 
Syria, residente á rua Coronel Agostinho n. 17, 

' commerciante, casado, com domicilio .eleitoral no 
districto municipal de Campo Grande. (Qualifi
cação requerida, n. 1.191.) 

1.182. Dagmar Vaieis César (2.228), filho de Júlio César o 
de Alice Valier, nascido a 13 de agosto de 1915, no 
Districto Federal, residente á rua Victoria Qui
nhões n. 6, commercio, solteira, com domicilio 
eleitoral no districto municipal cie Campo Grande. 
(Qualificação requerida, n. 1.301.) 

.1.183. Domingos Silva (2,229), filho de Antônio da.Silva 
e de Francisca Thereza de Jesus,'nascido a "15 de 

'janeiro de 1895, no Districto Federal, residente á 
Estrada das Capoeiras sem numero, lavrador; ca
sado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Guaratiba. (Qualificação ex-of ficio", nu
mero 228.) 

1.184. Peclro de Queiroz Lima (2.230), filho de Arcelino de 
Queiroz de Lima e de Rachel de Queiroz Lima, 
nascido a 8 de fevereiro de 1889, uo Estado do 
Ceará, residente á rua Pedra, pharmaceulico, ca
sado, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de Guaratiba. ~ (Qualificação requerida, nu
mero 967.) 

1.185. José Joaquim Ferreira (2.231), filho cie José Joaquim 
Ferreira e de Francisca Amélia de Jesus, nascido 
a .5 de outubro dc 1892, no Districto Federal, re
sidente' á rua Mendanha,, lavrador, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Cam
po Grande. (Qualificação requerida, n. 1.575.) 

í". 180. Elvina Braga (2.233), filha de Epiphanio cie Souza 
Braga e de Rosa Vieira de Souza- Braga, nascido 
a 13 de novembro de 1915, no Districto Federal, 
residente á rua Ferreira Borges n. 20, domestica, 
solteira, com domicilio eleitoral'no districto mu
nicipal de Campo Grande. (Qualificação requerida, 
n. 4.300.) 

1.187. José Antunes de Oliveira (2.232), filho de Eugênio 
Antônio de Oliveira e de Bermcnegilda Maria 
Rosa. nascido a 11 de novembro de 1903, no Dis
tricto Federal, residente no logar denominado Can-
tagallo, lavrador, casado, com domicilio >!eitoral 
no districto municipal de Santa Cruz. (Qualifi
cação requerida, n. 5.503.) 

1.188 Ti to Luiz de Araújo (2.234), filho de Henrique Luiz 
de Araújo o de Ignez Ribeiro de Araújo, nascido a 
4 de maio de 1912, em Alegrete, Estado do Rio 
Grande do Sul, residente á rua Felippe Cardoso 
n.. 479, agrimensor, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Santa Cruz. (Qua
lificação requerida, n. 6.463.) 

il.189. Arno Domingos Torres (2.236), filho.de Honorato 
Domingos Torres e de Martiniana do SanfAnna, 

, nascido a 26 de dezembro de 1913, mo Districto 
Federal, residente á rua Barão de Ladario n. 34, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Santa Cruz. (Qualificação re
querida, n. 531.) 

2.199. José da Silva Brasil (2.237), íilho de Manoel da Silva 
o de Maria de Oliveira Lima, nascido a 15 de ja
neiro de 1900, em Recife, Estado de Pernambuco, 
residente á rua Barão de Ladario n. 94, operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no distrioto mu
nicipal de Santa Cruz. (Qualificação requerida, 
n. 418.) 

1.190. Benedicto Martins (2.238), filho de.Benta Martins,' 
nascido a 15 de agosto de 1914, em Pirapora, Es
tado de São Paulo, residente â rua Barão de La
dario ii: 154, operário, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Santa Cruz. (Qua
lificação requerida, n. 446,)- . -

1.191. José Barcellos (2.239), filho de Salvador José de Bar
cellos e de Maria Emilia Borba, nascido a 1 de 
fevereiro de 1910, em Maeáo,- Estado do Rio de Ja
neiro, residente á rua Felippe Cardoso n. 475, ope^ 
rario. solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
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í.192. 

1.193, 

iri'94 

municipal de Santa Cruz. (Qualficação requerida, 
n. 162.) 

Francisco AIy.es Carneiro (2.240.), íilho de Pedro Al
ves Carneiro e de Etelvina Rodrigues dos Santos, 
nascido a 17 de fevereiro de 1888, em Viçosa,' Es
tado do Ceará, residente á rua Barão de Ladario 
n. 154. operário, casado.,, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Santa Cruz. (Qualifica
ção requerida, n. 41!.") 

Benedicto José da Fraga (2.. 241), filho de Sebastião 
José Fraga e de Maria Laves da Silva, nascido a 
22 de março de 1907, no Estado do Rio de Janeiro, 
residente no Morro Cavado, lavrador, casado, eom 
domicilio eleitoral no districto municipal de Gua
ratiba.. (Qualificação "ei-officio", B. E. 70.) 

Manoel Bruno da Slva (2.242), filho de' José Bruno 
da Silva e' de Maria Bruno da Silva, nascido a 22 
de fevereiro de 1905, .em Maceió, Estado de Ala
goas, residente á rua Leocadia n. 26, operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal 'de Realengo. (Qualificação requerida, nu
mero 3SO 

1.195, Pedro Figueira Aibernaz (2 .'243), filho cie Oscar Ai
bernaz' e de Thereza, Figueira 'de Aibernaz, nascido • 
a 29 de .julho de 1910, no Districto Federal, resi
dente *no Morro Cavado, lavrador, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Gua
ratiba. .(Qualificação requerda, n. 4.706.) 

i.1'96. Arlindo Américo Telles (2.244), filho de Euphrasio 
Américo da Silva « de Áurea Magalhães Telles, 
nascido a i l de junho dee 1903, no Districto Fe- -
•deral, residente á Estrada do Catruz, lavrador, sol
teiro,, eom domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Guaratiba. (Qualiticaç.eão requerida, 
B, E. '516.) " 

1.197. Honorio Rosa (2.245), filho de Felix Augusto Rosa 
.. e de Augusiinhà Rosa de Jesus,. nascido' a ® de 

uiaio dè 1.905, no Disiracto Federal, residente no 
Marro" da Magarça, operário, solteiro, com domi
cilio eleitoral no distrieto. m uni cipal de Gnara-
iibá, '.(Qualificação requerida, B,. E. ©51.) 

•1.198. Adalberto Gervasio Alves (2.246), filho de Gervasio 
•KaaJ-imo Alves e dè Elisa Mendes Alves, nascido ,a 
13 de fevereiro de 1901, no Districto Federal, re
sidente ã Barra de .Gwarastiba, pescador, casado, 
••com domicáiio eleitoral no districto municipal de 

, Guaratiba. ^Qualificação requerida, n. 4.697.) 
1,199; Isaura'Soares Guimarães •(2.247), filho de Alfredo 

Soares Guimarães e de Corroa da 'Conceição Gui
marães, nascida a 8 de março de 1969, -n© Distri
eto Federal, residente á rua Barcellos Domingues 
ri. 123,.''eommercio, solteira, -mm"domicilio .eleito
ral no -districto municipal • de Campo Granle. 
•(Qualificação requerida, B. E. 82.') 

1..200. Geminiano do Nascimento (2.248), filho de Glaudio-
aor Paes Camargo e de Julíeta Maria cio Nasci
mento, nascido a 1® de janeiro de 1914, no Dis-
. tricto Federal, residente ,á rua .Amaral Costa nu
mero 14, lavrador, solteiro, com domicilio eleito
ral no -districto municipal tte Guaratiba. (Quali
ficação "éx-oiTicio", n. 432.] 

1.20.1. José Augusto (.2 ..249)., filho de Joaquim Ribeiro e de 
Anna de Jesus, nascido a '8 de março de 1893', em 
Portugal, residente á rua -Silverio n. 325, empre
gado- publico., casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Campo Grande. (Qualiíi-

»cação requerida, n. 1.276.) 
1.202. Manoel Floreiicio Feijó ,(2.250), filho de Florencio 

Antônio Feijó o de Maria Th cruza da Coneede/ão, 
nascido a 3 de inarço de .18.98, no .Estado do Rio 
-de Janeiro, residente á rua .Monteiro,, operário, ca-
sâde, .com'domicilio eleitoral no districto muni-
íipal de Campo Grande. '(•Qualficação requerida, 

' m. 5.:S87.) 
1.203. Honorato dá Silva (2.251), filho de Henrique da Sil

va Trindade © cie Rita da Conceição, iiascido a 19 
•de fevereiro de 1963, aso Rio de Jamciro, residen
te na .Fazenda do Guandu', lavrador, .casado, com 
.domicilio eleitoral no .districto .mu.nieip.al de Cam
po Grande. (Qaálificação .requerida, n. 6.074.) 

1.204. Theqdorico Lourenço '.2.252), filho fie Jovencio Lou-
:ren.çoe de ÍRosa 'Lourenço., mascado a 1$ (de jaraeii-
•ro de 1910, em- Aairáde Fimto,. Eslade do. Rio de 

Janeiro, residente á rua General Tamarindo au-
mero 218, operário, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Realengo. (Quali
ficação requerida, n. '8.1.83.) 

1.205. Francisco de Oliveira (2.25'3}, filho de Joaquim Eu
gênio de Oliveira e de Umbeüna Maria da Concei
ção, nascido a 10 de .janeiro de 1908, em Santa 
Barbara do Rio Novo, Estado de Minas Geraes., 
residente á rua Tietê n. 1, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Realengo. (Qualficação reauericla, n', 1.071.) 

.1.206. Clandína Soares (2.254), filha de. José Augusto Soa
res e de Maria "Luiza Pinheiro Soares, nascida a 
34 de abril de 1906, em Belém, Estado do Pará, 
residente á rua Pedro de Alcântara 1563,- do
mestica, solteira, com domicilio .eleitoral no dis
tricto municipal de Realengo. {Quallfeaeâo re
querda,- n. 1.226.) 

1.207. João Rodrigues Jardim (2..'255.):, filho cie Manoel Ro
drigues Jardim e de Josefa.Jesus Jardim, nascido 

- ' a 10 de janeiro de 1904, noUk) de Janeiro, residente 
á Estrada Mendanha, lavrador, solteiro, «om do- • 
micilio eleitoral no districto municipal de Campo 
Grande. (Qualificação requerida, n. 1.298.) 

.1.208. João Baptista da Silva (2..256), filho de João Ba
ptista da Silva e de Maria Antonia da Silva, nas
cido, a 24 de junho de 3908, em Minas Geraes, re- , 
s.idente á Estrada do Guandu' sem numero, mo
torista, .solteiro, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Campo Grande.' {Qualificação re
querida, n. i.,'2.97.') 

1.209. Antônio Fonseca (2.257), filho de Ma-rcolino da Fon
seca Gouvi-a e de Maria Victorina da Conceição.' 
.nascido a 21 cie abril de 1906, no Districto Federal,, 
•residente á rua Pereira da Cosia ,n. 534, ojaet-a-
rario, -casado, com domicilio .eleitoral no districto 
munieipal rio Campo Grande. (Qualificação reque
rida, n. '7..) 

2'.'276, Antônio Pereira Cardoso (2.258), filho de Antônio 
Peneira Cardoso e de Francisca Cardoso, nascido 
a 15 de abril de 1909, no Districto .Federal, resi
dente á rua Adálgiza a. 658, commereáo, soSétes, 
com domicilio eleitoral ,no districto municipal de 
Campo .Grande. (Qualificação mfiaerida, n. .810.) 

1.210. Felix âodrigues --íe'Araújo (2.259). filho de Albino 
.. Antônio Rodrigues e dc.Na-zarlna V.ena-ncia da Con

ceição, nascido a 14 de janeiro dé 1888, em Minas 
Geraes, residente áEstrada da Capoeira, opesario, 
casado, com .domicilio, eleitoral no. .districto muni-

í.211. João Rezende Monsores (2.260), filho de .Sérgio Fran
cisco Monsores e de Maria José de Rezende Mon
sores,. nascido a 17 de novembro de 1-906, no Rio 
de Janeiro, .residente á.rua das Artes n. 5, ope
rário, solteiro, com domicilio -eleitoral no districio 
municipal de Campo Grande. (Qualificação re
querida n. 762.) • ' • . ..-

1.212. .Paulioa Teixeira FMho (2.261)., filho de Paulino José 
Teixeira e de Umbelina Maria Teixeira, nascido 
a 26 de abril, de 19.16, no Districto Federal, resi
dente á Estrada Mendanha n. 72, operário, sol-

. . . . teiro, com domicilio eleitoral no •distrieto muni
cipal de Campo Grande? (Qualificação requerida 
n. 1.28.1.) 

1.221. Lydio Tavares (2.26.2), filho de Teriuliano Tavares 
e de Jovita Maria da Conceição,: nascido a '27 de 

Junho de 1-894, em Municy, Estado do Alagoas, 
residente á rua Guarapes n. -6, operário, solteiro, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
Realengo. (Qualificação requerida, n. 186.) 

1..2J3'. Nelson Pereira Ramos (2..263J, filho, de Carolino Pe
reira Ramos e de Ernestina de .Souza Pereira, nas
cido .a 1 de maio de 1913, em Jlaguatoy, Estado do 
Rio ide Janeiro, residente á, rua -Camarindo n. 564, 
operário, solteiro, com domicilio.,eleitoral no dis
trieto municipal .de Realengo,, {Qaaliídcação ro~ 
querida, n. 113..) • t 

.1.214. Antônio José Mangia {2Í264) , filho de José Mangia e 
• de. Cândida Mangia, nascido a 26 de jaxnho de 1896, 

em lá. João Mancos, Estado do Ri© de Janeiro, re
sidente á rua Çamarááâ®' n. 560, barbeiro, ea-
ssdo, mm/díomlcili© eteitorai-no distrieto Hawniei-
:pal de Realengo. . <Qualificar-a© .requerida, nu
mero 1,061».) 

/ 
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eleitoral nodisti-icto municipal de. Realengo. (Qua-
. • lificaçãò requerida, n. 364.1 
2.217. Poliu.-?! Victorino Coelho' (2.278), filho de Arthur 

Victorino Coelho e de Rosalina da Fonseca Coelho, 
nascido a 11 dc novembro de 1006, em Barra do 
Pirahy, Estado do Rio do Janeiro,-residente á r u ^ 
Goyaz-ni 1.022, 2 o sargento, do.; exercito, casado/ 

' - coin domicilio' eleitoral no districto municipal dc 
. - • .Realengo. • (Qualificação ex-o]ficio, n. 1.969.) 
2.218. Augusto Siedler Siqueira (2.279), filho de Manoel 

-'José Siqueira e de Joseúhina• Henriquela Siedlüi 
Siqueira, nascido a 31 de-maio 'de 1907, em Bagé, 
Estado' do Rio Grande do Sul," residente á rua Maia 
n. 44, militar, solteiro, com'domicilio eleitoral no 

' districto- municipal dc Realengo. (Qualificação 
GX—officxOi n • 1 959 •) 

2.219. Álvaro: Leopoldo do Nascimento (2.282), filho do • 
Octavio Leopoldo do Nascimento e de Christina 

• Maria da Costa, nascido.a'5 de abril-de 1915, no 
-Districto Federal, residente á. estrada da Barra 

" sem numero, lavrador, solteiro, com, domicilia 
eleitoral no districto municipal de : Guaratiba. 
(Qualificação ex-officio. B. 'E . 77.) 

2.220. Carmcno do Lucas (2.281), filho de Salvador do Lu-
. cas e dcLaureta Petrolio, nascido.a 2 de julho de 

1908,' no Districto Federal, residente á rua Paulo 
"-'•''• Frontin n. 45,'empregado "publico, solteiro, com 

. domiciliei-eleitoral no districto municipal de ílea^ 
longo.' (Qualificação requerida, n. 1.-240.)-

2.221. Antônio Torres do Espirito Santo (2.283), filho de 
Lcocadia Porcina Torres de Medeiros, nascido a 22 
de dezembro de 1910, no Distrieto Federal,. resi
dente á rua Barros Alarcao n. 36,.'commercio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de Campo Grande. (Qualificação requerida, 
n. 1.594.) ' -

2.222. Fernando Bergamo ,(2.284), filho,de Domingos Ber
gamo e de ftosá Bergamo, nascido a/8 de dezembro 
de 1901, no Rio de .Janeiro, residente á rua-Au

gus to Vasconcellos, - lavrador, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal, de. Guarati
ba. fQualificação ex-officio, ri. 248.) 

2.223. Daniel de Almeida (2.285),-filho de.Sabino de Al
meida e tie Th.omazia Matilia da Conceição, nasci
do a-24 de setembro de-1894, em Passa Tres, re-

. sidente* á rua Senador Caniará n. 238, operário, 
. solteiro, com domicilio eleitoral no districto' mu

nicipal de Santa Cruz. (Qualificação requerida, 
li. 1.156'.)-' 

-2.224. Amancio José de Moraes (2.287), filho de Olavo José 
de Moraes e de Isabel Maria, nascido a 2.de maio 
de 1909, á rua Primeira n. 226, no Districto Fe
derai, operário municipal, solteiro, com domicilio 
eleitora! no districto municipal de Santa Cruz; 

- (Qualificação requerida, n. 1.942.) - • 
2.225. Antônio' José de. Almeida (2.288), filho* de. Antônio 

- José de Almeida e de Leonor dos-Anjos, .nascido a 
13 de junho de 1915,. no Districto Federal, resi
dente ã: rua Felippe'Cardoso n. 273,.operario, sol- . 
teiro,-com domicilio eleitoral no districto munici-

' pai de Santa Cruz., (Qualificação requerida, nu
mero. 1..9'i3..) ' - . . • 

2.226. Antônio da Silva Tavares (2.289), filho de Pedro da 
Silva Tavares e de Damarina. dá Silva Tavares, 
nascido a 28 de'fevereiro de-1.896, em Itaguahy,-
Estado do Rio de -Janeiro, residente á rua Anua 

- - Branca n. 42, funecionario publico,- solteiro, com 
/ , . domicilio eleitoral no districto mUnicipãl de San-

' ta 'Cruz. ('Qualificação requerida, n. 5,238.) 
2.227. Maurício Alves de Oljveíra ,(2.290)', filho de -Sebas-

.' iião Campos de Oliveira e de Ernestà Maria da , 
Conceição, - nascido a 22 de setembro do. 1877,-no 
Districto Federai, residente ã rua Sepetiba n. 269, 

. , • lavrador,-casado, com domicilio eleitoral no distri-
• cto municipal de Santa.Cruz. (Qualificação reque

rida, n. -r.tcr.. :• - • . 
2.228. Júlio de Oliveira-Lima (2.291), íilho do-Alfredo Lima 

e dc Hunisia Mendes"Lima, nascido-a 21 de julho 
• de 1915;-iio-Districto Federal, residente á -rua Isa
bel n. 203,, operário,.solteiro, com dómioillq elei-. 

• torab no districto municipal-, de -Santa Cruz. (Qua-
-Uíieação remieridá. n,-. 1!952/1 

- 2.229.-Josias;José de Souza (2.292), filho-de Alexandre-José 
: , .-'.-. • . de Souza, e deiSilvina-Tavares de-Souza, nascido a*1 

14 de abril de-1907; no Districto Federal, residen-

1.215. Guühermc. dos Santos Rodrigues (2.265), filho de 
•José dos. Santos Rodrigues e çle Antonia Jesus de 

, . Carvalho, nascido a "27 de fevereiro" de 1911, no 
. ; Districto Federal,.-residente" á r u a Retiro sem nu

mero, lavrador, casado,, com domicilio eleitoral" no' 
districto municipal de Guaratiba. (Qualificação 

"requerida, rt. 465.) 
1.216. José dos Santos Rodrigues' Filho (2.266), filho do 

• José.dos'Santos Rodrigues e de Antonia de Jesus 
Carvalho, nascido a 4 de-fevereiro, de 1913, no 

• Districto Federal, residente á ,rua. Retiro sem 
numero,-lavrador, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Guaratiba. (Qualifica
ção requerida, n. 467.) 

1.217. Miguel de Oliveira Noronha Júnior, (2.267), filho de 
Miguel de Oliveira Noronha e. de Theresa Cân
dida da'Cunha Noronha, nascido à 17 de abril de 
1902, no. Districto Federal, residente, á rua Fe
lippe Cardoso n. 117, operário, casado, com dõ-

• micilio eleitoral no. districto municipal de Santa 
: -" Cruz. (Qualificação requerida - n . ' 1.956.) 
1.218. Emílio. Rondeau (2..268), -filho de Affonso' Rondeau c 

- de Innocencia Simões Rondeau, nascido a 23 de 
maio de 1912, no "Districto Federal,' residente á-
rua da Feira n. 8, com domicilio eleitora! no dis
tricto municipal de Realengo/ (Qualificação re
querida, n. 340.)-

1.219:- Conceição' Duarte Moreira (2.269), filha de João 
' <••'. Duarte Ferreira e-de Anua Ribeiro ..Duarte, nas

cida a 18 de fevereiro dç 1906, rio Districto F«-
d.eral,;residente, a. Avenida Suburbana n.- 1.960, 
domestica, casada, eom domicílio eleitoral' no dis-

•"'•'• tricto municipal de Realengo,: (Qualificação re--"' 
• querida, n: 1.409.) 

1.220. Joaquim "de Oliveira Freitas Filho (2.270), filho de 
Joaquim de Oliveira Freitas e de Alcina Tavares 

"de Freitas,- nascido a 5 de agosto de 1910, no Dis
tricto, Federal, residente ã».rua Clarimundo Mello 
n'. 217* funecionario publico, solteiro,.com domi
cilio eleitoral nò districto municipal de Realengo, 
(Qualificação requerida, n. 9.532.) '. 

1.222. Ernestino José--Madeira (2.271),.filho de Avelino An
tônio Madeira e de Catarina da Silva, nascido a 12 
de fevereiro de 1913, residente â rua FclippeÇarr 
doso n; 527, operário,^solteiro, com domicilio, elei
toral no districto municipal de Santa Cruz. (Qua
lificação requerida, n. 5.990.) 

1.223.- João José Labre (2.'272),- filho de Antônio José Labre 
o de Carolina Francisca'da Silva, nascido a 13 de 
agosto de 1897, no Districto Federal, residente á 
rua Engenho Novo Guaratiba, lavrador, casado, 
com domicilio eleitoral, no districto municipal dc 
Guaratiba. (Qualifica ex-officio' n. 1/003.) 

1.224. José Gomes da Costa (2:273); .filho dè Francisco Go-
. . . " mês .da Costa é de-Margarida Joaquina dá Costa, 

\ ' nascido .a 3 de julho d£ 1889, em Miragaia, Por-
• tugai, residente à rua 'jeronymo da Pedra n. 5, 

- - •- operário,- casado, com domicilio eleitoral no -dis- -
'-• -tricto •municipal de Realengo. ' (Qualificação ex-

officio, n. 1.195.).-. . . ' 
J.225'. - Jeronymo Leonardo. Leitão {2.274}', filho de Manoel 
•• - • .'•"''- Leonardo Leitão o de Ernestina dc. Oliveira Lei-
, . tão, nascido a G de julho c|e 1901, ho Districto.Fe r 

deral, residente em-Rio das Pratas sem numero, 
lavrador, casado,' coht domicilio eleitoral no dis- 1 

tricto municipal de Guaratiba. (Qualificação ex-
• ... - officio, n, ; í47.) - . . • 

1.2-20.- Jarbas da Costa Mendes (2.275), filho de Jonino Men
des de Britto e de Thereza • Costa Pereira, nasr 
cido a 29. de junho tíe 1910, no Rio de Janeiro-, 
residente á rua Barão^Cápanémà n. 51, commer-

1 , cio, solteiro, com domicilio; eleitoral no distrieto 
. municipal de Realengo. (Qualificação requerida' 

- ; • . n. 6.-156.) 
2:21o. "Oswaldo da Silva Coelho (2.276), filho de Florinda 

da S.ilvá Coelho, nascido a 25 de janeiro do 190L 
. no Dish-kto-Federal residente á rua Dois de Fe-

•Í vereíro n. 256, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Realengo. (Qua-

•'•'-- : lificaçãò requerida.-' n. 735'.)- > 
-2.216r-Cyrillo de Araújo'(2.277)., filho de José Felippe de 

-Araújo e de Anna .de Araújo, nascido a" 22 de julho 
dc 1913, no Districto Federal, residente á rua San
ta Cecilia n. 19, onerario, solteiro, comx domicilio 
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te á Estrada de Santa Cruz n. 123,lavrador, ca-
- sado, com domicilio1-, eleitoral nò districto munir 

cipal de Realengo. (Qualificação èx-officio, nu-
. mero 1...361.) . . . . 

Sebastião Lopes (2.293), filho dc Maria Bastos Maga-
' ' mães; nascido a 6 de setembro de 1906, no Distri

cto Federal, residente á rua Júlio Çezàr n. 39, 
~ operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis

tricto municipal de Realengo.. (Qualificação . re
querida, n. 5.224.) 

Ataliba de Souza (2.294),' filho de Cândido de Souza 
' '-e.de Maria Émiliano de Souza, nascido a 7 de no-

' vembro de 1908,-no Distrieto Federal, residente á 
rua Estevão n.- 178, estueador,.solteiro, corn dò-

-micilio cleit-orãl'-no districto. municipal de- Rea
lengo. (Qualificação requerida, n.' 5.122.) 

Deosvaldo Rangel" dos Passos (2.295), filho dc Alj 
berto-Rangebdos Passos e de Maria Salomé, dos 

' Passos, nascido a \18- de outubro de 1909, no Dis
tricto Federal, residente á rua Estevão n. Í78, 
Operário, solteiro, com; domicilio eleitoral no dis

tricto'municipal de Realengo. (Qualificação re
querida, n- 5.-166.) 

Isdlino José Affonso: (2.290), filho de Francisco" José 
•' .Affonso e de Carolina .'Maria-'da -Silveira, nascido'a 

20 de setembro de 1902, no .-Districio Federal, 
residente A' rua Bangú n'. 143, operário, casado, 

; cóm domicilio.eleitoral no districto municipal de 
Realengo. (Qualificação requerida, n... 4.832.) 

Mahócl Lopes Luiz .(2.297),,filho, dc-Antônio-Lopes 
' - L u i z e de Maria -doCarmo Nunes, naseido. a,20 de 

abril de-1892, em Portugal, residente no .largo da 
-'Ilha, lavrador, casado, com domicilio eleitoral no 
•districto municipal de Guaratiba. (Qualificação 
requerida, n. 6.103.) 

ignacio Abrahão Narcizo .(2.298), filho de Abrahão 
- Narcizo e de Jòãima Miguel Elias, nascido a 17 da 

"janeiro de 1903, no -Districto Federal, residente á 
Estrada do Campinho.n.^327, operário,,casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Cam-

' po Grande. (Qualificação requerida,..n. 4.897.) 
Nair Chagas Ramos (2.299), filha de Artdré Joaquim 

" Ramos e de Maria Procopia da Cruz, nascida a 23 
de março dc 1899, no Districto Federal,--residente 
á rua Tamarindo n. 414, operaria,, casada, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Gua
ratiba. (Qualificação requerida, n. 5.439.) 

Francisco Rocha de" Souza Lobo (2.300), filho dtJ 
Francisco de Souza Lobo e de Zulmira Rocha da 
Silva Cordeiro, nascido a 22 de dezembro de. 1892, 

- no Districto'Federal, residente á rua do"Impera
dor n. 374, commercio;" casado,. Com domicilio 

: eleitoral no districto municipal do Realengo. (Qua-
dificação requerida, n. 1.288.) 

Francisco, Adriano dos Santos (2.301), filho de Joa-
- • quim*Adriano Vais e de Antonia-Adriano dos San-
• tos, nascido a 28 de dezembro de 1905, no Distri
cto Federai, residente á rua do Imperador n. 28, 

*•• commercio, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Realengo. (Qualificação re-

. .t querida; -n. 1.-286.) 
ümbertq Claudiho de Souza (2.302), filho de Manoel 
' ' • Claudino de Souza e de"Beliza -Aurora :<ie-Souza', 
'-;• nascido a 14 de março de '1914, no Districto Fe

deral, residente á rua do Imperador n. 39, operá
rio, solteiro,, com domicilio eleitoral.no' districto 
municipal de'Realengo. (Qualificação requerida, 
n. '1.327.) . . . - : ' 

Vivaldo Pinheiro da .'Silva (2.303), filho de, Alceu 
Pinheiro da Silva e de Dalila Travasso da Silva, 
nascido a 22 de março de 1913,. no Districto Fe^ 
deral, residente á rüa Ladario-n. 49, operário, ca
sado, com domicilio eleitoral no districto, munici-

-, pai de Santa Cruz. (Qualificação requerida, nume-
' ro. 1.088.) . 

Laurindo José da Silva. (2.304)., filho de Maria José 
da Silva, nascido a 25 de outubro de 1882, em Juiz 
de Fora,.Estado .de- Minas Geraes, residente á rua 

•Ladario n. 59, carpinteiro, casado, com domicilio 
• eleitoral no districto . municipal de Santa Cruz. 

(Qualificação requéridai n. 410.) , : 
Aurora Marques de -Moraes (2 .-305), filha de Manoel 

José de Moraes: e de Leopoldina Guimarães, nasci
da a 17 de janeiro de .1907;-no Districto Federal, 

. residente--á rua-.do Imperador, n, 405, domestica," 
; . ., solteira,-com domicilio-eleitoral.no districto-miir 

-• nicipal de Realengo. (Qualificação requerida, nu
mero'. 628..) ' . '. V . . . " . 

2.243! 'Justíno Ribeiro da Silva (2.306), filho de .Emigdio 
, • - • - Ribeiro.da Silva e de Agemira-da Conceição, nas-

- cido a 20 de julho de" 190'4,'.em Santo Antônio, Es
tado da Bahia, residente á'rua Duque de-Caxias 
n. 5, operário, solteiro, com domicilio eleitoral uo 

•' ' ' districto.municipal de Realengo. (Qualificação re-
, querida, rt. 70.) ' 

2.244. José Augusto Maia (2-,307), filho de/Dioniz.io Au
gustoMaia e de Maria da Gloria do. Amor'-Divino;-' 

'nascido a 8 dè outubro,de 1910, no Districto. Fe-
- deral, residente á rua 4 Baicurü' n. 56, lavrador, 

'' . solteiro, com domicilio eleitoral, no distrieto mu-
. nicipal do Campo Grande: (Qualificação ex-officio, 

' n. 460.)' 
1.227, Vergüio Pereira da Silva (3.309), filho de José Pe

reira-da Silva è de Felismina da Conceição, iiasci-
- tio a'25-de^ábril de 1902, no Rio Grande do Norte, 

residente'a Estrada Rio São Paulo, lavrador,, sol
teiro, comdOmicilio eíeitoral-no-districto; munici
pal de"Ganipo Grande. (Qualificação requerida, 

•". n, 6.321..)-'" -.- . - - ... . • . • . " , . ' 
1.228. Domingos Alves da Silva (2.310),.filho de Fernandes 

• ' ! ; Alves dá Silva ede Maria Martins de Jesus,",nasci-
do a 28 de março de: 1902, np/Districto Federal, la
vrador,' casado, com domicilio eleitoral no distri-

„••• . .';•-. cto municiparde-Campo Grande.' (Qualificação re
querida, n. 11.) -

Í-.229. Henrique Aider (2.311),- filho de Antônio Aider e de 
- ' . Mat.ilde-Aider-Ajoana,, nascido a 21 de julho- de 

1912, no Districto Federal, lavrador, solteiro,-.resi
dente á rua Campo Grande.;n.. 62, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de CauiPo Grande. 

! (Qualificação ex-officio, n. 594.) . 
1.230. Pedro Elízéu Ribeiro. (2.312), filho de Francisco Eíi-

zeu Ribeiro e de Adelina Maria da Conceição,' nas
cido a 1 de- setembro de 1898, no Estado do Rio de 
Janeiro, residente á- Estrada da Pedra, lavrador, 
casado, cóm domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Campo Grande. (Qualificação.ex-officio, 
n. 560.) 

1.231. Ildcfonso Pereira, Leite. (2.313), filho dc Pedro Pe
reira Leite e Silva e de Maria Jovita Duarte e Lei
te, nascido a 2 de setembro dc 1904, no Estado do 
Rio de Janeiro, residente á rua da Fabrica n. 20, 
commercio, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Campo Grande. (Qualificação 
requerida, n. 3.111.) 

1.232.. Deoclines Rodrigues Vieira (2.314), filho de. Antônio 
Vieira da-Silva é de Plucèrià.Rodrigues de Sòuzá, 
nascido â- 18 de abril de 1889, rio Districto- Fe
deral, "residente á' rua Cartiarandón. 54, operário, 
casado/com domicilio eleitoral no, districto muni
cipal, de "Realengo. (Qualificação requerida, nu-

. mero .152.') - . ' • • ' -••• ' 
1.233. Daniel Soares Guimarães (2.315), filho dc. Alfredo 

. Soares Guimarães e -de Corina da- Conceição- Gui
marães, nascido a 16 de março de 1912, no Distri
cto Federal, residente á rua Barcellos Dómingues 

' n.- 223, operário, solteiro; com domicilio-eleitoral 
no districtomunicipaj .de Campo Grande-. (Quali-

.... . . ficação .requerida,, n. 44.) - -i . ... 
1.234. Julieta de Azevedo Bibiano . (2.31.6), filha de Cae-

-taho Azevedo Coulinhoe de Urgèntiha Anna de 
Azevedo, nascida a 21 de fevereiro de 1890, no 
Districto Federal, domestica, casada, com domici
lio eleitoral no districto municipal de eRalengo. 
(Qualificação requerida, n. 566'. •) 

.1.235. Marfi.dio Vieira Machado, (2.317)., .filho.de Antônio 
Vieira Machado c de Benedicta' Borba Machado, 

• nascido a r22 de'julho "de, 1910, no Districto Fe
deral, residente A rua Cotia n. 1, commercio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de Campo Grande. (Qualificação requerida, 

' n . 847.) . - . ; 
Í.23Q.- Manoel Ferreira de Castro (-2;318), filho de Joaquim 

.' Ferreira ele Castro c de Thereza-de Oliveira Cas
tro', nascido a 6 de márça.de 1887; ua Estado do 

. Pernambuco, residente á Estrada da Barra sem 
numero, lavrador, casado, com'domieilio eleitoral 

.. no distrioto municipal-de-Guaratiba.. (Qualifica-" 
' ção ex-pfficio. Br. E'."77.)* ' •' 
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1.237,,. Antônio Lopes (2.319), filho de Domingos"Lopes e-dò 
Phiiomena Lopes, nascido a 1-8 desgosto de 1899, 
no Districto Federal, residente á rua General Agos
tinho n. 14, commercio, solteiro,. com domicilio; 
eleitoral no districto municipal de Campo Grande. 
(Qualificação requerida, n. 4.892.) -

1 .238. Vicente Guedes (2.320). filho de Manoel Ignacio 
Guedes e de Angelina Monteiro Guedes, nascido a 
2 de agosto de 1907, no Districto Federal, residen
te â rua Olinda n. 9, bombeiro, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Realen
go. {Qualificação requerida, n.. 5.803,) 

"L239. Emílio Ribeiro (2.321)', filho de Silvino Ribeiro e de 
Luiza Maria de Jesus, nascido a 9 de outubro de 
1908, em Serrrnha, Estado da Bahia, residente á 
.rua Felippe Cardoso n. 14, operário, solteiro, com 
domicilio eleitoral mo districto municipal de San
ta Cruz. (Qualificação requerida, n. 5.670.) 

á'.24'Ò.. Olímpio Marques .Filho- (2.322), filho de Olimpi» 
José Marques e de Ismenia Marques, nascido a 20. 
de dezembro de 1915, ino Districto Federal, resi
dente a avenida Isabel a . 265, operário, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto munieipal de 
Santa Cruz. (Qualificação requerida, n. 1.643.) 

•1.241'. Deocleciano Américo Telles (2.323), filho de Eufra-
zio Américo da Silva e de Áurea Magdalena Telles, 
nascido a 26 de janeiro de 1916, no Districto Fe-

..deral, residente á rua Catruz sem numero, lavra
dor,-solteiro, eom domicilio eleitoral mo districto 
municipal de Guaratiba. (Qualificação requerida, 

- n. 509.) 
"1.242. José Antônio Ribeiro (2.324), filho de Luiz José Ri

beiro e de Antonia Luiza Antunes, nascido à 15 de 
outubro de 1881, no Estado do Rio de Janeira, 
•residente a rua Sapucahy n; 14, lavrador; casado, 

- -com domicilio eleitoral no districto municipal da 
Guaratiba. (Qualificação requerida, n. 949.) 

"1.243,' Ernestino Nerys da Rosa (2.325), filho de Faustino 
Antônio da Rosa e de Antonia Maria Nerys, nasci
do a 3 de agosto de -1915, no Districto Federai, 
residente no Caminho do Fragoso sem numero, 
lavrador, solteiro, com domicilio eleitoral no dis-
-tricto municipal de Guaratiba'. (Qualificação re- . 

. , querida, n.. 5 2 2 . ) ' . , . . 
í .241, Carmeno Romano (2.326), filho dc, Pasehoal Romano 

Sobrinho e de Estephania da Fonseca Romano, 
nascido a 28 de fevereiro de 1898, no Estado do 
Rio^Grande do Norte, residente á rua Barcellos 
Domingos n. 197, perito contador, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Cam-

• po Grande. (Qualificação requerida, n. 1.595.) 
"í;.24D", Alfredo Ferreira da Silva (2.327), filho de João Feiv 

reina da Silva e de Ambrozlna .Maria do Carmo, 
nascido a 2 de agosto de .1876, no Estado de Minas 
Geraes, residente á estrada-do Magarça, lavrador, 
casado, com domicilio eleitoral no distrieto muni-

"' cipal de Santa Cruz. (Qualificação ex-officio, nu
mero 649.) 

..1,246., Jarbas Alves de Oliveira (2.328), filho de Marinho 
Alves de Oliveira e de Phiiomena Louzada de Oli-

: veira, nascido a 18 de julho de 1913, no Districto 
Federal,' residente á rua" Ferreira Lopes n. 247, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral: no dis
tricto municipal de Santa Cruz. (Qualificação re-

• , • querida, m. 1.953..) . . 
1.247-, íbrahim Gralha (2.329), filho de.Porfirio Octaviano 

da Sih& Graliia Júnior o de Octavia Meirelles 
Gralha, nascido 31 de jneiro de 1905, no Districto 
Federal, residente á rua Oliveira Braga n. 369, 
commercio, casado, com domicilio-eleitoral no dis-

i. tricto municipal- de Realengo.-" (Qualificação re
querida," n. 34-4.) • . . . . . . . 

•Í..248, Hercnlano Leite de Britto (2.-330); filho de Joanna 
'Rosa de Almeida, nascido a-5 de setembro de 1881, 
no Estado do Rio de Janeiro, residente á-rua" do 

-• • Encanamento n. 1.142, commerciante, casado, com 
domicilio eleitoral no 'districto-municipal- de San
ta Eruz. •(Qualificação requerida, n. 1.651.) 

1.249.- Jíísé Ly-dio Gonçalves (2 .-331), filho de Gentil Pereira. 
Gonçalves e de Antonia 'Ferreira -Gonçalves,. nas
cido a 3 de agosto de 1'907, no .Districto Federal, 
residente ã rua da .Fabrica '.n,; 4, commercio, sol-

• teiro, TOméoiniBilio-eleitorai no districto munici-

1.252. 
9 -

1.253. 

pai de Realengo. (Qualificação requerida, numero 
. !5.648.) 

1.250. 'Marcelino Siqueira (2.332), filho de Jacintho Pire3 
dos Santos e de Luiza Maria da Conceição, nascido 
a 4 de junho de 1913, no Estado do Rio de Janeiro, 
residente á rua Francisco Belisario n. I04Nlavra-
dor, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Santa Cruz. (Qualificação ex-officio, 
n. 1.346.) " 

.1,251. Marcelino Cândido de Lima (2.333), filho 'do Rufino 
Cândido de Lima e de Phiiomena Cassiana da 
Lima, nascido a 9 de abril de 1893, no Districto 
Federal, residente a rua Paulo Frontin- n. 4S, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Realengo. ..(Qualificação 
requerida, n. 654.) 

Sebastião José de Araújo (2.334), filho de Carlos 
José de 'Araújo e de Marcolina Honorio do Espi
rito Santo, nascido a 30 de dezembro de 1899, no 
Distrieto Federal, residente á Estrada da Pedra 
sem numero, lavrador, solteiro, com domicilio 

..eleitoral.no districto municipal de Guaratiba. 
'(Qualificação requerida,-n. 4.539.) " 

Ernani Pinto de Faria (2.335), filho de João Pinto 
Faria ;e de Anna Barreto Pinto de Faria, naseido. 
a 3 de junho de 1893, no Districto Federal, resi
dente á rua Felippe' Cardoso n. 66, cirurgiãe-

- ' dentista, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Santa Cruz. (Qualificação 
requerida, n. 1.630.) 

í.,254, João Baptista Alves Filho (2.336), filho de João Ba
ptista Alves e de' Phiiomena Carmo Alves, nasci
do a 29 de maio de 1912, no Districto Federal, 
•residente á rua Felippe Cardoso n. .54, commjr-
cio, solteiro, com domicülo eleitoral no districto 
municipal de Santa Cruz. (Qualificação requeri
da, n. 1.394.) 

1.255. Milton Serrut (2.337), filho de Hermenegildo Serrut 
e de Joaquina' Serrut, nascido a 21 de março de 
4889, no Districto Federal, residente á rua Dr. 

" Continentino sem numero, lavrador, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de 
Santa. Cruz. (Qualificação ex-officio, n. 630.) 

1.256. José Pinage de Lima (2.338), filho de Júlio Pinagé 
. de Lima e de Paulina.de Souza Dias, nascido a l i 

de março de 1902, no Districto Federal, residente 
,& rua Caminho do Lúcio n. 1, operário, casado,, 
-com domicilio eleitoral no districto municipal de 

. Realengo. . (Qualificação .requerida, a. 3.343.) 
4.257. ídolo "Silvio Ghileli (2.339), filho dc José Vhileli e de 

Brandina Maria da Silva, nascido a -20 de novem
bro de 1911, no Districto Federal, residente á rua 
12 de Fevereiro n. 50, operário, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal tíe 
Realengo. (Qualificação requerida, n. 3.023.) 

4.Z0S. Arthur Ferreira (2.340), filho cie João Ferreira e dé 
Pereeliana Ferreira do Araújo, nascido a 1 de mar-

..eo.de 1910, no Districto' Federal, residente á rua 
Silva Cardoso n. 84, commercio, casado, com domi
cilio eleitoral no districto municipal dc Realen
go. (Qualificação requerida, n,-6.'*25'.) 

1.269. Antônio -de Andrade (2.342), filho dc Sabino cie An
drade e de Maria Rosa de Andrade-, nascido a 1 

• de dezembro de 1910, uo Districto Federal resi-
' dente á rua da Chita n. 6, -còmmei-cio, solteiro, 

com domicilio eleitoral no districto municipal 
dé Realengo. (Qualificação requerida, n. 1.337.) 

1.260. Benedicto'Anacleto (2.343),-filho d© • Ánacíeto -cie 
Oliveira e de Antonia Thereza; naseido a 6 de 
outubro de 1888, no Justado- do Rio de Janeiro, 
residente á estrada do-Anil s/n., lavrador, casa
do, com domicilio eleitoral no distrieto munici-

• pai de Campo Grande. (Qualificação ex officio, 
n. 220.) / - , -

.4.261.' Euzebio Antônio da Silva (2.344), filho de José An-
•tonio da Silva e de Francisca Maria Rosa da Con-

• «eição, nascido a 8 de agosto de 1893, no Estado 
- do Rio" de Janeiro, 'residente- á raa - Pereira Costa 

•n. -525, lavrador, casado, com domicilio eleitoral 
... no '-districto municipal de Campo -Grande. (Qua

lificação ex officio, n. 418.)' 
1,262, Manoel-da Silva «"Souza í(2.:3%5). íilho de Antônio 
- - - - da'Silva è Souza Júnior o de Claudma Rosa Emiy 
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.ia ue .Jesus, nascido, a 12 de abra de 1003, no 
Estado do Rio dc Janeiro, residente á rua Tiie-
rezinha n. 2.1, vendedor, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Cau.po. ',1.27o. 

, Grande. (Qualificação requerida, n 915.) 
1.20* Antônio Meirelles (2.340), filho de• José Antônio ' . • 

Meirelles e de Maria Emilia Mul-is, nascido a 25 , . • 
de setembro de 1914, no- Districto Federal, resi
dente á rua Paulo Frontin. n. 123, operário, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal'de Realengo. (Qualificação requerida, nu- 1.276. 
mero 207.) > . ... . 

1.264. Arthur da Silva Guimarães (2,347), filho de Del-, 
mindo da Silva Guimarães e de Ignez Ernestina 
Guimarães, nascido a 11 de maio de 1905, no 
Districto Federal, residente á rua Industrial nu
mero 37, operário, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Realengo. (Qua-, 1.277. 
lificaçãò requerida, n. 94.2.) 

1.26S Adalqui de Oliveira Araújo (2.348),'filho de João 
•• Lourenço de Araújo e de Maria de Oliveira Diniz,' 

. ' nascido a 3 de novembro de 1903, cm Barra Man
sa, Estado do Rio de Janeiro, residente á rua 
Avaré n. 89, operário, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Realengo. 1.278. 
(Qualificação requerida, n. 5.638.) 

1.206. Heleno. Fernandes Machado (2.349), filho de Aris- • 
tides Fernandes Machado e de Palmyra Maria . -
Machado, nascido, a 24 de maio de 1914, no Dis
tricto Federal, residente á rua General Olympio 
n. 21, lavrador,. solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Santa Cruz. (Quaiifi- 1,279. 

• cação ex officio, n. 1.368.) 
1.267. Joaquim Pereira de Andrade (2.350), filho de. Antô

nio -"Veríssimo de Andrade e ae Maria Luiza dos 
Santos, residente á rua Teixeira Campos, lavra
dor, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Campo Grande. ( Qualificação re
querida, n. 1.763.) 1.280. 

•i.zbü. Jorge Cândido Alves (2.351), filho de Avelino Can-
- dido Alves e de Antonia da Conceição Alves, 

nascido a 2 de março de 1908, no Districto Fe
deral', residente no Morro do Santíssimo, • lavra
dor, casado, com ciomicilio elcitoial no districto 
municipal de Campo Grande. (Qualificação re-
querida, n. 305.) 1.281. 

1.269. Osmis -Pereira da Cunha (2.35,2), filho de Joaquim 
Pereira de Cunha e de Ernestina Pereira da Cu
nha, nascido a 17 de dezembro de 1913, no Es- -
tado do Rio de Janeiro, residente á Serra do 
Mendanha, estudante, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Campo 
Grande. (Qualificação requerida, n. 1.830".; 1.282. 

1.270. Henrique de Oliveira Diniz (2.353), filho dc Abel 
da Rocha Albuquerque Dmiz e de Noemia de 
Oliveira Diniz, nascido á 26 de março de 1904,. 
no Districto Federal, residente em Mendanha, 
engenheiro, solteiro, com domicilio eleitoral np 
districto municipal de Campo Grande. (Qualifi
cação requerida, n. 1.922.) 1.283. 

1.271. Moacyr de Britto (2.354), filho de João Nepomuceno 
de Britto e de Paulina dc Castro Britto, nas?.ido 
a 24 de janeiro de 1908, em São Gabriel, Estado 
do Rio Grande do Sul, residente á rua Barão 
Nogueira, n. 33, operário, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Santa 
Cruz. (Qualificação ex' officio, n. "2.557,) 1.284. 

1.272. Joaquim Eugênio Gomes da Silva (2.3.55), filho de 
Eugênio Gomes da Silva e de Posa de Barros 
Gomes da Silva, nascido a 16 de abril de 1914. 
em Cuyabá, Estado de Matto Grosso, residente 
a rua do Cattete n. 238, estudante, solteiro, com 
domicilio eleitoral no dfátrieto municipal de 
Realengo. (Qualificação requerida, n. 674.) " 1.285. 

1.273. José Nicolau Dau (2.350), filho de Deud Nicolau -
Dau e de Maria José, nascido a 19 de julho de 
1912, em Ubá, Estado de Minas Geraes, résiden- l 
te á rua Flores n. 31, alfaiate, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Rea
lengo. (Qualificação requerida, n. 1.531.) 

1.274. Alfredo Fidelis da Silva (2.357), filho de Pedro Fi- 1.286. 
delis da Silva e de Maria da Gloria, nascido a 3 

•• de-julho de 1906, no Estado do Rio de Janeiro, 
residente á' rua Garipá s/n., lavrador, casado, 

com domicilio eleitoral no districto municipal 
do Campo Grande . (Qualificação ex officio, nu
mero 1.503.) ' > 

Francisco Borges Ramos (2.3t>8), filho de Leopoldo 
.- César Ramos e de-Elisa Rodrigues Ramus, nas

cido a. 10 de outubro de 1881, no Dist.-L-tu -Fe
deral, residente á rua Estevão n. 139, medico, 
casado, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Campo Grande. (Qualificação reque
rida, n. 1.759.) 

Luiz Vietor do Nascimento (2.369), filho de Antônio 
Leonardo do Nascimento e de Eufrozina Luiza 
do-Nascimento, nascido a 12 de abril de 1905, 
no Estado do Rio de Janeiro, residente á rua 
Rio da Prata s/n., lavrador, casado, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Campo 
Grande. (Qualificação ex officio, n. 536.) 

Francisca Alexandre da Silva (2.360), íilho de José 
Alexandre da Silva e de Herm.nda Alexandre 
da Conceição, nascido- a 7 de setembro de 1894, 
Dm Queixada, Estado dó Ceará, icsideute á rua 
Barão Capanema n. 62, commercio, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de 
Realengo. (Qualificação requerida, n.- 1.072.) 

Antônio dos Santos (2.361), filho de Felicio Antônio 
dos Santos e de Camilla dos Santos, nascido a 
24 de agosto de 1900, no Estado do Rio de Ja
neiro, residente á estrada da Ilha s/n., lavrador, 
solteiro, com domicilio eleitorai no districto 
municipal de Guaratiha. (Qualificação ex offi
cio, n. 197.) ' 

José Ardez Ruiz (2.362)^ filho de Francisco Ardoz 
Ruiz e de-Ricarda Maria Ruiz, nascido a 18 de 
outubro de 1908, no Districto Federal, residento 
á rua Baícurú n. 76, operário, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de 
Campo Grande. (Qualificação requerida, nu
mero 5.137.) 

Pasehoal Costa Pereira (2.363), Íilho de Agostinho 
Costa Pereira e de Maria da Costa Pereira, nas
cido a 31 de maio de 1904, no Estado do Rio do 
Janeiro, residente á rua Regina Reis n.l, gra-
phicq, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Realengo. (Qualificação re* 
querida, n. 1.555.) 

Annibal Lopes (2.364), filho de Domingos Lopes e 
de Phiiomena dos Prazeres, nascida a 10 de de
zembro de 1904, no Districto Federal,, residente 
ti rua Aurélio Figueredo n. 41, commercio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Guaratiba. (Qualificação i>;ouerida 

'n. 4.987.) » ' ' 
Euzebio Soares da Cunha Campos (2.365), filho de 

Ilippolyto Gonçalves da Cunha Campos e de 
Euzebia Dias da Paixão, nascido a 2 de feverei
ro dc 1881, no Districto Federa), lavrador, ca
sado, .com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Campo Grande. (Qualificação reque
rida, n. 6.289.) 

Francisco Paulo de Assis (2.366), filho dc Sabino 
Gomes da Silva e de Francisca Thereza de Jesus, 
nascido a 2 de abril de 1908, no Estado do Rio 
Grande do Norte, residente á rua Coronel Ozo-
ris n. 48, operário, solteiro, com domicilio elei-

" toral no districto municipal do Campo Grande. 
(Qualificação requerida, n. 5.870.) 

Jacintho Joaquim Cabral (2.367), filho de Fran
cisco Joaquim Cabral e de Antonia de Azevedo 
Cabral, nascido a 2 de janeiro1 de 1898, no Es
tado do Rio de Janeiro, residente áWua Teixeira 
Campos s/n., lavrador, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Can.ipo 
Grande. (Qualificação ex officio, n. 288.) -

Ignacio Machado dos Santos (2.308), filho do 
Ignacio Machado dos Santos e de Magdalena da 
Conceição, nascido a 16 de abril de 1911, no Es
tado do Rio de Janeiro, residente a rua Rio da 
Prata/ lavrador, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Campo Grande. (Qua
lificação ex officio, n. 444.) 

Sylvio Salles-de Oliveira (2.369), filho de Joaquim 
Ferreira Salles e de -Benevenuta Salles de Oli
veira, nascido a 6 de novembro de 1.906, no Dis
tricto Federal, residente á rua Monteiro n. 535, 
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lavrador, casado, com domicilio eleitoral no dis- ' 
tricto municipal de Campo Grande. (Qualificar 
cação requerida, n. 5.599.) 

1.287. Demelrio Ribeiro da Silva (2.370), filho de José Ri- "- 1.314. 
óeiro da Silva e de Carlota Gasimira do Amaral, 
nascido a 21 de novembro de 1807, no Districto 
Federai, residente á rua Álvaro Alberto n. 87," 
lavrador, casado, com domicilio eleitoral ho- dis
tricto municipal de Guaratiba. (Qualificação re
querida, n. 98.) 1.315. 

,'1.288 Cândido Ferreira de Oliveira, (2.373), filho de Per-
celiano José de Oliveira e de Maria Rosa Ferreira 
de Oliveira, nascido a 28 de novembro de 1907. 
no Distrieto Federal, residente á Rua A n. 260, 
operário, solteiro, com ciomicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Campo Grande. (Qualificação 1.316. 
requerida, n. '5.610.) 

1.289. Francisco Pires de Almeida Filho (2.374), íilho de 
Francisco Pires de Almeida e de Angélica Maria 
Thereza, nascido a 25 de junho de 1891, no Esta
do do Rio de Janeiro, residente á Estrada Real de 
Santa 'Cruz sem numero, lavrador, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Cam- 1". 317. 
po Grande. (Qualificação requerida, n. 5.068.) 

1.104 JManoelBPimentel (1.500), filho de Francisco Pimcn
tel Medeiros e de Maria Conceição Pimentel, nas
cido a 2 de janeiro de 1905, no Districto Federal, 
residente á rua Matto Alto., sem numero, lavrador, ' 
casado, com domicilio eleitoral no districto muni- 1.318. 
cipal de Guaratiba. (Qualificação ex-officio, B. E. 

' 77, ri. 745.) 
1.290. Antônio Moreira (1.501), filho de Raymundo Moreira 

e de. Maria Romana, nascido a 22 de abril de 1893, 
no Estado do Rio de Janeiro, residente á Estrada 
do Monteiro, lavrador, casado, com domicilio elei- 1.319. 

' . toral no districto municipal de Guaratiba. (Qua
lificação ex-officio. B. E. 77, n. 12.) 

.1.291. Antônio'de Paula (1.502), filho de João Evangelista 
de Paula e de Verônica Maria da Conceição, nas
cido a 30 de setembro de 1894, no Estado do Rio 
de Janeiro, residente á rua Cesario de Mello, sem 
numero, lavrador, casado, com domicilio eleitoral 1.320. 
no districto municipal de Guaratiba. (Qualifica
ção ex-officio, B. E. 77, n. 13.) 

.1.292,. Olmano Raphael Machado (1.503), filho de Gonçalo 
Raphael Machado e de.Ermelrnda SanfAnna, nas- • 

-cido ,a 22 de janeiro-de 1916, residente em Matto 
Alto, lavrador, solteiro,"" com domicilio eleitoral no 1.321, 
'districto municipal de Guaratiba. (Qualificação 
ex-officio, B, E. 77, n. 63.) 

1.293. João Gouvêa (1.504), filho de José Gouvêa e de Maria' 
Gouvêa, nascido a 17 de outubro de 1903, no Es
tado de S. Paulo, residente á Estrada Real de 1.322 
Santa Cruz, lavrador, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Guaratiba. (Qualificação 
ex-officio, B . E . 77, n. 178.) 

1.294. Oscar Lima (1.505), filho de Sebastião José Lima e de 
—. Thereza Maria, da Conceição, nascido a 12 de julho 

de 1903, no Estado de Minas Geraes, residente em 1.323, 
. ", Monteiro, lavrador, casado, com domicilio eleito-

ral no districto municipal .de Guaratiba. (Quali
ficação ex-officio, B. E. 77, n. 790.) 

1.295. José Sabino Costa (1.506), filho de Joaquim Sabino 
Costa e de Luiza Bernarda Andrade, nascido a 6' 
de agosto de 1S96, no Districto Federal, residente , 1.334 
em Matto Alto, com domicilio eleitoral no districto ' 
municipal de Guaratiba. (Qualificação ex-officio, 
B. E. 77. n. 139.) • "- ' 

5.296. Manoel Corrêa (1.507), filho de Francisco Corrêa de 
Souza e de Maria José Corrêa, nascido a 11 dé ou
tubro de 1913,-Tio Districto Federal, residente em x1.325 
Carapiã, lavrador,, solteiro, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Guaratiba. (Quali
ficação ex-officio, B. E. 77, n. 766.) 

1.297. Joaquim Constantíno de Souza (1.508), filho de Ma- „ 
noel Conslantino de Souza.e de Daria Maria dos 
Santos, nascido a 1 de.agosto de 1904. no Estado' 1.326, 
do Rio de Janeiro, residente á rua Cesario de 
Mello, sem numero, lavrador, solteiro, com domi-

• . ; N , cilio eleitoral no districto municipal de Guarati
ba. (Qualificação ex-officio, B. E. 77, n. 140.) 

1.298. João Pires de Souza (1,509), filho de Julião Paula 
Souza e de Francisca ümbefina de Souza, nascido i-,327 
a 24 de junho de 1888, no Estado do Rio de Ja
neiro,-residente em Campinho, lavrador,, casado, 

com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Campo Grande. (Qualificacãi ex-officio, B. E. 
77,. a. 469.) 

Sebastião Saturnino Alves (1.510), filho de Manuela 
Vieira, nascido a 1 de maio de 1914, no Districto 
Federal, residente á 'rua do Engenho, sem numero,, 
iperario, casado, com domicilio eleitoral n^rdis-
ÍIMCIO municipal de Realengo. (Qualificação re
querida.) 

Benedicto João da Silva (1,512), filho de Abilioda . 
Silva e de Maria Elidia da tiiva, nascido a 25 de 
junho de 1912, no Districto Federal, residente á 
rua General Olympio n.. 47, operário, solteiro, 

. com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Santa Cruz. (Qualificação requerida.) 

Salvador Couto Novaes (1,513), filho de Manoel José 
de Novaes e de Màrieta Coelho Je Novaes, nascido 
a 3 de maio de 1907, no Districto Federal, resi
dente á rua Thereza Christina n. 84, funecionario 
federal, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Santa Cruz. (Qualificação're
querida.; 

Benedicto Januário de Souza (1.514), filho de João 
Januário de Souza e de Catharina de Souza, nas-
sido a 31 de maio de 1910, no Districto Federal, 
residente em Macapá, operário, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Santa 
Cruz. (Qualificação requerida.) 

Abigail da Costa Maia (1.515), filha de José Augusto 
Campos Maia e de: Amélia Costa Santos, nascida a 
10 de setembro de 1908, no Districto Federal, re
sidente á rua do Rio A n. 374, domestica, solteira, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de. 
Campo Grande. (Qualificação requerida.) 

Ary Decio Ferreira (1.516), filho de Jayme Bernardo 
Ferreira e de Alice Carlota Ferreira, nascido -a 1 
de setembro de 1912, no Districto Federal, resi
dente á Avenida Isabel n. 99, funecionario publi
co, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 

. municipal de Santa Cruz. (Qualificação ex-officio, 
. n. 78.) 
Luiz Evaristo Friarte Karper (1.517), filho de Luiz 

fCarper e de Josephina Fiarte Corrêa, nascido a 26 
de^ulho de 1911, no Districto Federal, residente á 
rua Álvaro Alberto n. 287, operário, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districio municipal de Santa 
Cruz. (Qualificação requerida.) 

"jayme de Jesus (1.518), filho de Antônio de Jesus e 
de Thereza de Jesus, nascido a 12 de agosto de 
1912, em S. Paulo, residente no Cabuçú, operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto mu
nicipal de Guaratiba. (Qualificação requerida.) 

Luiz de Carvalho (1,519), filho de José Pereira de 
Carvalho e de Thereza de Jesus, nascido a 29'de 
março de 1908, em S.' Paiilo, residente á rua Al
fredo Moraes n. 38, lavrador, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Guarati
ba. (Qualificação requerida.) 

Domingos Teixeira (1.520 filho de Gabriel Teixeira 
e de Maria da Luz, nascido a 14 de abril de 1910, 
no Districto Federal, residente em Guandu, Sapê, 
operário, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Guaratiba. (Qualificação re
querida.) 

. Antão Custodio Vargas (1.521), filho de Francisco 
Custodio Vargas e de Maria Epbigenia Vargas, nas
cido a 22 de outubro de 1911, nó"~ Districto Fe
deral, residente á Est. da Barra, pescador, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Guaratiba. ("Qualificação requerida.) 

Ostilio Vicente Carvalho (1.523). filho de José Vi
cente Carvalho e de Sebastiana Maria .Conceição, 
nascido a 24 de julho de 1895, no Districto Fe
deral, residente á Est. da Barra, pescador, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 

. Guaratiba. (Qualificação requerida.) 
Eudino José da Silva (1.524), filho de José Bento da 

Silva e de Targina Maria da Silva, nascido a 18 de 
agosto de 1911, no Districto Federal, residente á 
Est. da Barra, lavrador, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Guaratiba. 
(Qualificação requerida.) 

Victorino Ignacio da Cruz (1.525), filho de Joanna 
Valezia. nascido a -17 de abril de 1893, no Estado 

„ do Rio de Janeiro, residente ã rua Luiz Barata nu-
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mero 42, operário, casado, com domicilio: eleitoral 
no districto municipal de Campo Grande. (Quali
ficação requerida.) 

1.328. Luiz Gonçalves Teixeira (1.526), filho de Fabriciano 
• José Gonçalves Teixeira e dé Maria Alcina de 

"~- Assis, nascido a 16 de maio de 1896, em Nietfíeroy, 
Estado do Rio de- Janeiro, residente â rua Açude 
n. 27. operário, solteiro, com domicílio eleitoral 
no districto municipal de Realengo,, (Qualifica
ção requerida.) • 

•J • M » ; José Teixeira (Í.528), filho de Gonçalo Jorge Teixeira 
e de Amélia Suzana, nascido a 30 de janeiro de 
1911, no Districto Federal, residente em Monteiro, 
lavrador, solteiro,- com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Guaratiba. (Qualificação re
querida.) 

1.299. João Calixto Faria-da Silva (1.530), filho de Gau-
dencio Calixto Ferreira da Silva e de Maria 
Joanna Ferreira, nascido a 2 • de novembro de 
.1892, no Districto Federal, residente á rua 13' 
-a. 13, funecionario publico, casado, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Realen
go. (Qualificação requerida.) 

1.300 Mario Tinoco Soares (1.531), filho de Francisco Soa
res e de Maria Gonçalves Soares, nascido a 20-de 
jantiro cV; 1894, em Portugal, residente á estra
da do Mendanha, commercio, casado, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Campo 
Grande.. (Qualificação requerida.)' 

1.301. Efízele Bandeira (1.532), filho de Manoel' Campeio 
Bandeira.e de Leonor Oliveira Bandeira, nascido 
a 15 de junho-de 1914, em Coqueiros, Estado do 
Rio de Janeiro, residente á rua D. Clara n. 187, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
rtistricto municipal de Realengo. (Qualificação 
requerida.) 

.1.302. Oscar Francisco da Silva (1.533), filho de Manoel 
Francisco da Silva e de .Maria Francisca da Sil
va, nascido a 9 de setembro do 1909, no ..Dis
tricto Federal, residente em Retiro, lavrador, 
solteiro, eom domicilio eleitoral no districto mu-

/ nicipal rVj Guaratiba. (Qualificação ex-officio, 
B. E. 77, n. 786.) 

•1.303. Ary' Ferreira da Costa Almeida (1.534)-, filho do-
Gregorio José de Almeida e de Leopoldina Ritta 
da Conceição, nascido a 9 de agosto de 1911, no 
Districto federal, residente á estrada da Ilha, 
lavrador, solteiro, com ciomicilio -eleitoral no dis
tricto municipal de Guaratiba. (Qualificação 
ex-officio, B. E. 77.) • . 

1.304. Annibal Alves Paes (1.535), filho de Christovão 
Francisco Alves e de Anna Maria Alves, nascido 
a 12 dê dezembro de '1913, no Districto Federal, 
residente á rua - Grota Funda, lavrador, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Guaratiba. (Qualificação ex-officio.) 

1.305. Alcides Coelho Botelho .-(1.536), filho de José Bo
telho da Costa Lima e de Garlinda Coelho Botelho, 
nascido a, 12 de dezembro de 1909, no Districto 
Federal, residente á rua Toca Grande, lavrador, 
solteiro", com domicilio eleitoral' no districto mu
nicipal de Guaratiba. (Qualificação ex-officio, 
B. E. ,77, n. 6.) 

1.306. Antenor Paes (1.537), filho de Pedro-Paes da Cunha 
e de Agida Basto Paes, nascido a 7 de abril cte 
1915,- no Districto Federal, residente á rua" Grota 
Funda, lavrador, solteiro, com. domicilio eleitoral 
no districto municipal de Guaratiba. (Qualifica
ção ex-officio, B. E'. 77, n. 4.) 

1.307. Cenário José da Silva (1.538), filho de' lldefonso 
Alves da Silva e de Alice Freire Alves, nascido a 
5 de setembro cie 1913, no Districto Federal, re
sidente á rua Toca Pequena, lavrador, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Guaratiba. (Qualificação ex-officio, B. E. 77, 
n. 118.) 

1.308. João Joaquim da Silva (1.539), filho de João José de 
ilmoida e de Claudina Angelina de Jesus, nascido 
i 6 de novembro de 1878, no Districto Federal, re
sidente na Pedra de Guaratiba, lavrador, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal, de 

"üf ' Guaratiba. (Qualicifacão- ex-officio', B. E. 77, 
n. 129.) 

1.309-. Eugênio da Silva Cabral (1.540), filho de Frauklin 

1.310 

1.311 

1.312 

1.313 

1.330 

1.331 

1.332 

1.333 

1.334 

1.335. 

.1.336 

1.337 

Eugênio Cabra^ e de Francisca da Silva Cabral, 
nascido, a 9 de novembro de 1914, no Districto 
.federal, residente na Pedra de Guaratiba, lavra
dor, solteiro, com domicilio'eleitoral no districto 
municipal de Guaratiba. (Qualificação ex-officio, 
B. E. 77, xx. 859.) 

Marro de Jesus (1.541), filho de Sebastião Benedicto 
de Jesus e de Isaura Maria de Jesus, pascido a 6 
de julho de 1912, no Districto Federal, residente 
á estrada da Pedra, lavrador, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto de Guaratiba. (Qua
lificação cx-officio, B. E. 77, n. 757.) 

. Nilo Gomes cte Azevedo (1.542), filho de Joanna Vi-
eforina ctos Santos, nascido a 27 de julho de 1914, 
em Districto Federal, residente á estrada da Pe
dra, lavrador, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Guaratiba. (Qualificação 

- ex-officio, B. E. 77, n. 781. 
. Manoel Alves dos Santos (.543), filho de José Alves 

dos Santos e de Perciliana Rosa da Conceição, nas
cido a 18 de julho do 1861, no Distrieto Federal, 
residente em/ Carapiá, lavrador, casado, com do
micilio eleitoral, no districto municipal de .Guara
tiba. (Qualificação ex-officio, B. E. .77. nu
mero 747.) . 

. Manoel Belarmino Narciso-Filho (1.545)-, filho de 
Manoel Belarmino Narciso e de Francisca Felis
mina do Desterro, nascido a 3 dc maio de 1910. no 
Districto Federal, residente á sua Itá n. 205. 
"unecionario publico, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal rt-» Santa Cruz. (Qua
lificação ex-officio, B. E. 78.) 

. Pury de Figueiredo (2.737), filho de Alfredo Napo-
leão de Figueiredo e de Maria Antonieta de Fi
gueiredo, nascido a 1 de abril de 1906, no Distri-' 
cto Federal, residente em Matto Alto, architecto, 
casado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Guaratiba. (Qualificarão requerida, nu
mero 1.891.) 

. Álvaro Lúcio de Oliveira (2.738), filho de. Argentina 
Maria do Nascimento, nascido a 14 cie janeiro de 
1911, no Districto Federal, residente á rua Ga-
ÍHIÇ-Ú, operário, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal dc Guaratiba. (Qualifica
ção requerida, n. 1.890.) 

. 'Altamira Malta de Mello (2.123), filha de Fran
cisco Bazilio da Motta e de Francelina Motta, nas
cida a 20 de março de 1896, no Districto Federal, 
resicVmte á rua Barão do Loreto xi'. 3, domestica, 
casada, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Santa Cruz. (Qualificação requerida 
n. 6.396.) 

. WalrVjmar Joaquim Bermines (1.479), filho de Cor-
nelio Joaquim. Bermines e de Antonia Luiza Ber
mines', nascido a 12 de janeiro de 1910, no Distri

cto Federal, residente á rua Senador Camará nu
mero 133, commercio solteiro, com domicilio elei
toral, no districto municipal de Santa Cruz.' (Qua-

, lificaçãò requerida, B. E. n. 107.) 
. Ernesto Jos.é de Lima (1.646), filho de Manoel José 

' da Rocha e de Ottila Maria da Conceição, nascido 
a 2 de abril de 1895, no Estado do Rio de Janeiro, 
residente á rua Ceres n. 218, guarda nocturno, ca
sado, com domicilio eleitoral no' districto muni
cipal de Realengo. (Qualificação requerida, nu
mero 341.) 

Pedro Miguel da Rocha (1.647), filho de José Miguel 
da Rocha e de Joanna Maria da Conceição, nasci
do a 2 de janeiro de 1906, em Alagoas, residente 
$ rua da Chita n. 1, guarda nocturno, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de-
Realengo. (Qualificação requerida, rt. 358.) 

. Graeiliano Ferreira (2.733), filho de Zacharias For-
. reira e de Julia Quintiliano Ferreira, nascido.a 12' 

de agosto de 1911, em S. Salvador, residente á rua 
da Palmeira n. 792, militar, casado, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Realengo. 
(Qualificação requerida, n. 2.123.) 

. Miguel Araújo da Silva (2.731),'filho de Pedro An-
tão da Silva e de Maria Umbeliua de Jesus, nas
cido a 8 de maio de 1902, no Estado de Pernam
buco, residente á rua Salustiano Silva 13.4, militar 

; solteiro, com domicilio eleitoral no .districto mu-* 



3fiB8 Scconda-feira • 24 ROT.F.TTM F J . F . T T O R A I J Selemr.ro rle 15)34 

1.352 

1.354, 

3,355, 

nicipal de Realengo. (Qualificação requerida, nu
mero 2.158.) 

1.33S. Joaquim Alves da Fonseca (2.725), filho de Bernar-
dino Alves da Fonseca o de Feleciana Maria ria. 
Fonseca, nascido a 15 de junho de 1906, no Dis
tricto Federal, residente á rua do Cruzeiro n. 89. ...1,020.--
eommercio, casado, com domicilio eleitoral no .s 
districto municipal de Santa Cruz.' (Qualificação ' 
requerida, n. 6.389.) 

í.33y. Jardelino Figueiredo da Silva (1.641), filho de Fran
cisco Manoel da Silva e do Ernestina Figueiredo 
cte Silva, nascida a 19 do novembro de 1890, no 
Districto Federal, residente á rua Agostinho nu- • j gg<> 
mero 21, solteiro, com'domicilio eleitoral no dis- * 
tricto municipal de Campo Grande (Qualifica
ção requerida, n. 998 

1.3401 Manoel Pinto Faleiro / (1.642), filho de Cândido José 
Faleiro e de Rosa Honorio Falei ro, nascido a 15 
de. março de 1895, no Districto Federal, vresi-
dente a rua Nestor n. 39, operário, casado, com 
ciomicilio eleitoral no districto municipal do San
ta Cruz. (Qualificação ex-officio. n. 2.554.) 

1.341. Virgílio José de Souza (1.643), filho de Pertro Jqsé 
cie Souza e de Pcrcarlina SanfAnna de Souza, 
nascido a 14. do fevereiro de 1916, no Districto 
Federal, residente á rua Barão do Ladario n. 59, 
operário, solteiro, com ciomicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Santa Cruz. (Qualificação re
querida, n. 1.098.) 

1.342. Sebastião Baptista da Silva (2.117), filho de João 
-Baptista da Silva e de Armanda Ignacia da Silva, 
nascido a 18 de setembro cie 1858, no Districto 
Federal, residente á rua Casa Branca n. 60, em
pregado municipal, casado, com domicilio eleito
ral no districto municipal do Santa Cruz. (Qua
lificação requerida.) \ 

1.343. José de Castro (2.118), filho de Simão dc Castro e de 
Octavia Maria da Conceição, nascido a 6 de de
zembro de 1903, no Districto Federal, residente á 
praça RecJempção sem numero, operário, solteiro, 1,350. 
com domilicilio eleitoral no districto municipal de 

" - Santa Cruz. (Qualificação requerida.) 
1.345. Sebastião Antunes de Moraes (1,636), filho de Luiza 

Maria dos Anjos, nascido -a 22.de abril de 1878, 
no Districto Federal, residente á rua Kosmos nu
mero 9, lavrador, viuvo, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Campo Grande. (Qualifi- 1,357, 
cação requerida,"'n. 6.0S4.) 

1.346. Alfredo Vietor de Sá Freire (1.637), filho de-Cesa- • 
rio dé Sá Freire e de Leopoldina de Sá Freire, " • 
nascido a 21 de março de 1887, no Districto Fe
deral, residente á estrada"Sepetiba m 281, lavra
dor, solteiro, com domicilio eleitoral no districto . 
municipal de Santa Cruz. (Qualificação ex-officio, 4 355 
n . 729.) ' , ' .. : . 

1.34*7: Ary Goivães (1.640), filho.de João Pereira Goivães 
e d e Amélia Vasconcellos Goivães, nascido a 7 de-
setembro de 1910,- no Districto Federal, residente 
á estrada Monteiro, operário, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Campo 1.359. 
Grande. (Qualificação requerida, n. 771.) 

1.348. Xerxes da Luz 'Pontes; .(2.081),'filho de Francisco 
Cancio de Pontes Netto e do Alice da-Luz Pontes, ' 
nascido a 4 de agosto do 1913, no Districto Fe- . 
deral, residente á rua Felippe - Cardoso n. 219, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Santa-Cruz. (Qualificação 1.361. 
requerida.) 1 

1.349'. Benedicto da Silva Pereira (2.093), filho de Joaquim 
Luiz dos Santos e de Virgínia de. Azevedo dos 
Santos, nascido a 20 de maio de 1914, no Districto 
Federal, residente á. rua-Rio A n. 63, lavrador/ 
solteiro, com'domicilio eleitoral no districto mu- Í.360. 
nicipal de Santa Cruz. (Qualificação requerida.) 

4.350. Francisco Luiz dos-Santos (1.027), filho de Quirino -
Luiz. dos Santos e de Virgínia de Azevedo-dos 
Santos, nascido a 20 de maio de 1914, no Districto 
Federal, residente á rua Martins Francisco n. 44, 

'lavrador, solteiro, com domicilio eleitoral no dis-
- < tricto municipal de Santa Cruz. (Qualificação ex- 1.362. 

officio, n. 693.) 
1.351.' Paulo" Da vi d li. 629). filho .dè Adão Manoel David. .. '• 

e de .Florença Antonia David, nascido a 1 de ju
lho de 1876, no Districto Federal, residente á 
avenida Carmen 11. 510, lavrador, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Santa 
Cruz. (Qualificação ex-officio, n. 669.)-

•Nieia Barroso Alves Ribeiro (1.632), filha de yieentc 
Alves Ribeiro e de Hildegarda Barroso Alves Ri
beiro, nascida a 25 de outubro de 1913, no Dis^ 
tricto Federal, residente â avenida Vasconcellos 
a. 156, domestica, solteira, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Guaratiba. (Qualifi
cação requerida, n. 821.) 

Slella Barroso Alves' Ribeiro <1.633), filha de Vi
cente Alves Ribeiro e. de Hildegarda Barroso Alves 
Ribeiro, nascida a 1 de maio cie 1916, no .'Districto 
Federal, residente á avenida Vasconcellos n.' 150, 
domestica, solteira, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal cie Guaratiba. (Qualificação re
querida, n. 824.) 

Alberto dos Santos (1.635), filho de'Albino José. o de 
Maria Cândida Britto, nascido a 24 de junho de 
1913, no Districto Federal, residente á estrada. 
Palmares, operário, solteiro, eom domicilio elei
toral no districto municipal de Campo Grande. 
(Qualificação requerida, m. 740.') 

Antônio Joaquim da Silva (1.438), filho de Manoel da 
Silva e de Maria Angélica >da Silva, nascido a 15 
de outubro de 1885, em Portugal (nacionalizado), 
residente & rua Daniel Carneiro n. 92, cobrador, 
casado, com ciomicilio eleitoral no districto muni
cipal de Meyer. (Qualificação ex-officio.) 

Milton Peres.de Oliveira (1.440), filho, cie Oscar 
Peres.de Oliveira e do Otilia Xavier de Oliveira, 
nascido a 19 de julho de 1915, no Distrieto 'Fe
deral; • residente á rua Marechal Hermes Ü. 3. 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Campo Grande. (Qualifica
ção requerida, n. 1.322.) 

Sylvia de Souza Nogueira (1.441), filha cie Pedro de 
Souza Nogueira e de Merbela de Souza Nogueira, 
nascida-a 15 de junho do 1908, no Districto Fe
deral, residente á rua Felippe Cardoso n. 38, do
mestica, solteira, com domicilio eleitoral no dis-

• tricto municipal de Santa Cruz. (Qualificação re
querida n.' 1.435.) 

João Teixeira de Carvalho (1.443), filho de Anto.nio 
'Teixeira de Carvalho e de .Joaquina Maria da Glo
ria, nascido a 27 de janeiro de 1914, no Districto 
Federal, residente á rua General Olympio n. 74, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Santa Cruz. (Qualificação re
querida, B. E. 1.432.) 

Ramiro Luiz de Menezes (1.444), filho de Antônio 
Luiz de Menezes e de-Candida Rosa da Conceição, 
nascido no Districto Federal, residente em Guara
tiba, lavrador, casado, com domicilio eleitoral no 
districto-municipal de Guaratiba. (Qualificação 
requerida, B. E. 453.-) . 

Mariano Francisco dos Santos (1.445), filho de An
tônio Francisco dos Santos e dc -Joan-r.a -Maria 
Fagundes, nascido a 7 de maio do 1889, em Ala
goas' residente á rua Felippe-Cardoso n. 314, ope
rário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Santa Cruz. (Qualificação requeri
da, B. E. 6.452.) 

Marcelino Pessoa Gomes (1.446), filho de Franklin 
Ferreira Gomes e de Maria Isabel Gomes, nascido 
a 20 de abril de 1904, no Estado do Maranhão, 
residente á rua Goncelos n. 62, operário, solteiro, 
com domicilio eleitoral 110 districto, municipal cie 
Campo Grande, (Qualificação requerida.) 

Antônio Miguel'.Fraga Filho (1.447), filho de An
tônio Miguel- Fraga e dc Clara Fraga, nascido a 
14 de janeiro de 1916, no Districto-Federal, re
sidente á rua Augusto Vasconcellos n.'620, ope-' 
rario, solteiro, com domicilio eleitoral 110 districto 
municipal de Realengo. (Qualificação requerida. 
B. E. 334.) 

Ilza Pires das Chagas (1.449), filha de Joâo1Aíro das 
Chagas e de Evangelina dás Chagas, naseidaXa -13 
de outubro de -1907, no Districto Federal, resi-. 
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dente: á rua Barão- Ladario' n. 20v .domestica, 
•solteira, com- domicilio' eleitoral no districto mu-

• nicipal no.' districto- municipal de Santa Cruz, 
(Qualificação requerida,.n. i.430.) 

Júlio Josino Luís (1; 452), filho- de Josino José Luis e 
| de Carlota Justino-da'Conceição, nascido a 29 de 

dezembro de 1886; no -Districto- Federai, residente 
. a rua Carumuru' sem numero; lavrador, solteiro, 

com domicilio eleitoral no dist-rictc* municipal de 
' Guaratiba. (Qualificação; ex-of ficio,.) 

Francisco Felipe- Sfcraub; (1.454), filho de Felipe 
Straub e. de Maria da Conceição Straub» nascido a 
•4S de agosto de 1908, em Petropolis,.-Estado do 
ítioí de; Janeiro,, .residente; á rua Pecseverancia . 
n. 21 operário, solteiro; com domicilio eleitoral 
nó districto. municipal de Realengo. (Qualificação» 
requerida, .10.064.,) -

Salvador Pastor (1.456), filho de Miguel Pastor e de • 
Maria Rosa Pastor,, nascido, a 13 de julho dc 1911, 
no Districto Federal,, residente, á, rua Murundum 
n. 360* operário-, solteiro, com domicilio eleito
ral no distrieto municipal de Realengo.. (Qualifi
cação requerida, 124.) 

Qctavio Pinto Negro de, Carvalho (1 ..458), filho de 
_ Lúcio- Pinto de Carvalho e de Maria -Brsulina de 

Carvalho, nascido a. 24 de. outubro de ' 1885, no 
Districto Federal, residente -á estrada de Santís
simo sem numero, operário,, casado,, com domicilio 

• eleitoral no districto municipal de Campo Grande. 
(Qualificação, requerida, B. E. 752. > 

João Lyra (1.459):, filho de João José. de Lyra e de 
Maria da Conceição, nascido a 15 de março do 
1905, no Estado» de- Minas Geraes, residente no 
morro dos Caboclos, sem numero-, lavrador, ca-

• sado, com-: domicilio eleitoral, no districto muni
cipal de Campo Grande.. (Qualificação ex-officio, 
B. E..312.) , ' . . . . -

M-nera da Conceição .(1.461),,. filho, de Miguel da Con
ceição; e de Emilia das Dores,, naseido a 12 do 
outubro de 19-11» no Estado do Rio de Janeiro, 
residente no morro dos; Caboclos sem numero, la-

• vrador, solteiro,. com domicilia- eleitoral no dis
tricto municipal de Campo Grande.. (Qualificação 

- •' ex-üffieittj445.) • • . 
Araey Macedo; Rosa (1...463)i,. filha de Manoel Francisco 

• • Rosa e. de Maria Macedo Rosa,- nascida a 22 de 
fevereiro de .1.913,, no Districto Federal, residente 
á rua Senador Gamará 63, domestica, solteira, 
com domicilio eleitoral nò districtoi- municipal de 

• Santa Cruz. (Qualificação. • requerida» B . E . 
. t.414.) . • - .-

. italino Andrioli (1.464), filho, de Luiz. Ândrioli e dé-
Maria Andr-ioli, nascida, a 8 de fevereiro de 1913, 
no Districto Federal,, residente â. rua. da Fracção 
n . 12,. commercio» solteiro, comi domicilio eleito
ral no districto. municipal, de Guaratiba.' (Quali
ficação requerida, B. E. 5.430.) 

. Raphael Saisse (1.4'6:5);, filho .de João Saísse e; de-
AtMna Saisse", nascido a 21 de agosto de 1898, no. 
Districto Federal, residente â. rua da Chita n. 18, 

- operário, casado, com- domicilio eleitoral no dis
tricto municipal1 de Realengo. • (Qualificação re--

- querida, Fi. !•".. ã.2'22.), > 
. Maria Gomes da Silva • (T. 466), filha, de Manoel José 

Gomes e de Eftausiha -Rosa Gomes1, nascida a 13, 
die dezembro de 1912, no-Districto Federal, resi-

. «lente & rua J S . Bento- n. 2, domestica, casada, 
• -som domicilia eleitoral no distrieto. municipal de 

Realengo.. (Qualificação; requerida,. B. E. 55.) 
..Casemiro Carvalha de Souza. (1.'457), filho de Antônio 

Carvalho e de Felicidade. Antunes de Souza, nas
cido a 18 de, junho de 189,5, em São Miguel (.Por
tugal), residente, â travessa Rodrigues Marques 
ii. 44, funecionario- publico-, casado, com domi
cilio; eleitoral no-distrieto municipal de- Realengo. 

... (Qualificação,.requerida, B-.-E'.- í..29ffl.) 
, Antônio. Lui:z- de Miranda. (.1..468);. filha de José Joa

quim de Miranda, e de - Maria. Augusta, Sabrosa, 
nascido; a; 10; de outubro de 1913;, ma FJísAriet©) Fe* 
díeraJ, residente âr estrada Real de 'Santa Cruz. nu-
aiera 357, eomniereio* solteiro, eom domicilio elei* 

toral ho; districto; municipal cie Realengo-. tQua.tr-
ficação requerida, B. E. Ii293.) 

1, Í15.';MaB»et Antônio da Siqueira (-1.07,0), filho de Manoel 
FeM-x de. Siqueira e de-. Maria Soares,,de Siqueira, 
nascido a 2ã de dezembro.de-1907, em Óbidos, no 

. Estado do Pará, residente á. rua Nepomuceno nu
mero 130, militar, casado» comi domicilio eleitoral 

• no» districto. mrmicipai de-. Realengo. (Qualifica
ção ex-of ficio,, B.. E», 75-, u. 9.) 

1.376. Áurea Soares do Souza (1-.071L, .filha de Camillo 
Soares; de Souza- e. de Julieta de Oliveira Souza, 
nascida, a 21, de agosto de 1.911, no Districto Fe
deral,, residente; á rua, Cardoso, a . 59„-funecionaria 
municipal, solteira,' com domicilia eleitoral no 

• districto' municipal de Campo Grande. (Qualifica
ção ex-officio,. B. E.70J.) 

1.377. .Martetta Costa Neumann {i.0,72},' filha de João Costa 
, Nunes, é de Thereza Costa Nunes, nascida a 2 de 

julho de £893;. no Districto, Federal',, residente a 
' rua Justiniano da Rocha n.. 142, fünccietnaria mu

nicipal;,, casada, • eom domicilio eleitoral na disti-i-
cto; municipal de Campo Grande. (Qualificação 
ex-offieio,.B. E..-71.) "" 

1.621,. Manoel Santiago de Souza (1.580), filho de Manoel 
. Ângelo Barbosa de Souza e de Maria Generosa de 
"Jesus, nascido á 12 dé julho de 1889, em Gara-
nhães, Estado de Pernambuco, residente em Pa-

.' cobahyba, sub-oííicial da"Armada, viuvo,' com 
ciomicilio eleitoral no districto municipal de "Rea
lengo. (Qualificação ex-officio,. B. E'.. 71.} 

1.378). Saturnino Raymundo da Silva (1.578), filho de Ro
berto.- Raymundo da Silva, e de Joanna. Francisca 
da Gloria, nascido a 28 de fevereiro de 1905, em 
Vassouras. Estado do Rio de Janeiro, residente á, 
rua Tamarindo n. 2-30, empregado municipal, sol
teiro, com. domicilio eleitoral nó districto muni
cipal dè Bangu', (Qualificação; ex-afficio, B. E. 

- •" 26..>„ - - ; 
Í..379,, Joãia de Oliveira (1.577), filho de João Manoel Pe

reira, de Oliveira e. de Joanna Cândida de Almeida, 
nascido a.21.. dei agosto cie 1893, em Penedo, Es» 

• - . , lado de Sergipe» residente á-'r-ua da. Imperatriz' 
&. 77, pharmaceutico,. casado.» eom domicilio elei
toral no distrieto. municipal de Realengo.. (Quali
ficação ex-of ficio* B. E. 70,:) 

3L3SQ. João Baptista KMstemm.ack.er (2.393),, filho de João. 
Tertuliano. Khistermaeker e* de Berto-íina Loiies 
Khistemac.ker, nascido a 27 de outubro, de. ,1898» 
em Juiz de' Fora, Estado de Minas Geraes-, resi-

. 'dente á rua Bernárdes Vasconcellos n. 31-9, mi-
Jitar, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal. de Realengo. (Qualificação ex-officio, 

-" n. 1.883,) 
3 .38?. Osmar de Carvalho (2.394), filho de Alfredo Alves, da 

<••• ; Carvalho o cte Màriana Rodrigues efe- Carvalho, 
nascido a 8 de setembro de 1902, em Cruzeiro do 

- Sul,;' Território do'Acre;, residente á rua Tama-
" - ; -.rindo n. âS6, militar, casado, com ciomicilio elei-

toraJ no districto, municípaj cie Realengo. (Quali-
. ficação exr-offieio, n. 2.351.) • -

1.38.2. Asferogildo de Oliveira Braga (2.386), fiEho de Bel-
'. miro Alves de Oliveira e de Maria Benedicta cia 

• Conceição,, nascido a 15 de novembro de 1888, no 
. ' Estado da Rio de Janeiro, residente á rua Arôaf 

Branca n.-478, funecionario municipal, casado, 
eom • domicilio, elaitoral no districto-municipal de. 
Santa Cruz. (Qualificação; B:. E„ 74.) " 

.1,383. Virgínia Pinto da Fonseca I.2.3&7), filha de-José.Tei< 
-----. seira Pinta "e de Antonia. Maria- de Oliveira, nas-
- . eida.a 23 de- março de 1887, no Estado do Rio-da 

.-Janeiro, resiciente. á. estrada de Realengo n. 127„ 
empregada, municipal, viuva,, comi domicilio elei-

. ' toral no.-districto; municipal- de Realengo-. (Quan 
- .. •'> lifieaçã.a. ei-a/f'icío>n. 156.), . ' 
4.«38*.- Heíia de-,Alvarenga.Costa ('2.3.88), filha, de Manoel de 

Almeida Costa e de Francisca Caldeira de Alva-, 
ranga. Costa.',, nascida a 3 de iu-líia de 1915, nó 

• Dfetrieti»: Federal, residente â rua. Araújo Lima1 

-33.;..funecionaria municipal;» solteira, com cio
micilio eieitaral no distrieto- murtrcípal cie Campo 

- i ".Grande.. .(.Qualifieaçâo eítr-offíeiüi H, 3;4. i 

http://tQua.tr-
http://KMstemm.ack.er


-3940 SeWnVta-feir-n' 24 POT.FTTM PT F7TOR AC Setembro uê -ijj.-jr 

1,385.'Manoel Glaricles Pinto (2.389), filho de Odilon d<i 
Almeida Pinto e de Maria José Pinte, .naseido a 
21 de outubro de 1903, em Palmeira' dos índios,: 
Estado de Alagoas, residente no Corpo de Fuzi
leiros Navaes, militar, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Realengo. (Quali
ficação ex-officio, n. 161.) 

4..386. Manoel dos Reis (2.390), filho de Manoel José dos Reis 
e de Emilia Maria de Jesus, nascida a 15 de no« 
vembro de 1891, em Angra dos Reis, Estado- do 
Rio de Janeiro, residente á rua Soares André n. 1, 
militar, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal dé Realengo. (Qualificação ex-
officio, n. 169.) 

1.387. João Baptista Santiago (2.391), filho de João Paes : 

Santiago.e de Maria Pedro Santiago, nascido a 29 
de agosto de 1907, no Estado dá Bahia, residente 
á rua Guineza n. 25, militar, solteiro, com domi
cilio eleitoral no distrieto-municipal de Campo 
Grande. (Qualificação ex-officio, n. 245.) 

1.388. Modestino Silva (2.392), filho de gymphrosia Silva 
Amaral, nascido a 10 do agosto de 1910, na Capi
tai. Federal, residente á rua Agrícola n. 19, mi» 
litar, solteiro, com domicilio' eleitoral no districto 
municipal de Realengo. (Qualificação ex-officio, 
B. E. 68.) -

.. cilio eleitoral no districto municipal de Campo 
Grande. (Qualificação requerida, n. 1.008.) 

2.287. Miguel Archanjo do Sacramento (1.890), filho de. 
"'. Francisco Almeida e de Maria Antonia do Sa

cramento, nascido, em Minas Geraes, residente á 
estrada Monteiro sem numero, lavrador, viuvo, 
com domicilio eleitoral no districto municipal da 
Campo Grande (Qualificação ex-officio, n. 77.) 

1.389. João Vieira (5.825), filho de. Francisco Vieira e dé 
Guilhermina Maria de Jesus, nascido a 11 de 
março de 1896, em São Paulo, residente á rua 
da Paciência sem numero, lavrador, casado com do= 
micilio eleitoral no districto-municipal de Santa-
Cruz. (Qualificação requerida.) 

.1.390. Miguel Torres Durão (5.852), filho de Francisco 
Torres Machado e de Dolores Palácio; nascido a 15 
de agosto de 1895, no Districto Federal, residente 
á rua Marquez de Maricá n. 313, commercio, ca» 
sado,-com domicilio eleitoral.no districto munieí» 
pai de Santa Cruz. (Qualificação requerida.) 

1.391. João da Silva Queiroz (5.927), filho de José da Silva;' 
Queiroz e de Josephina da Silva Queiroz, nascido a 
5 de janeiro de 1904, no Estado do Rio dé Janeiro, 
residente á rua Retiro n. 14, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Campo Grande. (Qualificação requerida.) * - • 

1.392. Waldorio Manoel Oliveira (5.962), filho de Manoel 
- Benedicto Gualdo ò de Benedicta Virgínia da 

. Conceição, nascido -a 25. de agosto de 1904, em 
Itacurussá, Estado do Rio de Janeiro, residente á 

. rua Baicuru' n., 61,- operário, solteiro, com domi
cilio eleitoral no distrieto municipal de Campo 

- Grande. (Qualificação-requerida.) 
-3.393.. Waldemiro Paes Camargo (5.976), filho'de Júlio 

Paes,. Camargo e de Luiza do Nascimento, nascido 
." a 7 de outubro de 1910, no Districto Federai, 

residente á rua Pedro -Leitão.-n. 143, pescador, 
casado, com domicilio eleitoral no districto mu-

' nicipal de Santa Cruz. (Qualificação^ requerida.)1 

-Nicanor Prado Ribeiro (1.872), filho de João Prado, Ribeiro 
e de Dulce Vianna Ribeiro, nascido a 7 de maio 

.-, de 1915,-no Districto Federal, operário, solteiro, . 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
Realengo. (Qualificação ex-officio.) ••• 

2.200.. Eduardo Teixeira Ramos (1.888), filho natural de 
Herminia Maria de SanfAnna, nascido a 19 do 

' -março'de 1916, no Districto Federal, residente.& 
rua Ladario n. 10, lavrador, casado, com domi-
cilio eleitoral no districto municipal de Santa; 
Cruz. (Qualificação ex-officio, B . E . 77.). 

2:-20i. Antenor Luiz Antunes (1.894), filho de Leocadio Luiz 
. Antunes e de Hérmelinda Antonia Ferreira, nas» 

cido a 11 de dezembro de 1908, no Districto Fe° 
deral, residente nO Mendanha, lavrador, sota 

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

1.394. Sebastião.Alves de Oliveira (1.905), filho de Avelino 
Alves, dé Oliveira e de Benedicta Maria da Con
ceição, nascido .a 21 de maio de 1913, no. Estada 
do Rio de Janeiro, residente á estrada M>garça, 
lavrador, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal.de Guaratiba. (Qualificação ea?« 
officio, n. 77.) 

1.395. Inarte de Oliveira Lima (1.908), filho natural dá 
Rosa Mendes Lima, nascido a 4 de maio de 1916, 
no Districto Federal, residente á rua' Cruzeiro 
n . 92, commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Santa Cruz. (Qua-= 
lificaçãò requerida.) 

1.396. Galdino Thomaz da Cruz'(1.909), filho de João Tho
maz da Cruz e de Francellina Maria da Cruz, nas» 
cido a 28 ds maio de 1914, no Districto Federa!, 
residente á rua Império ri; 192, operário, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Santa Cruz, (Qualificação requerida.) 

| .397. Polycarpo Fernandes Cordeiro (1.918), filho dé 
Luiz da Rocha Cordeiro e de Basilia Fernandes' 
Cordeiro,' nascido a 17 de março de 1905, em Bagé, 
Estado do Rio Grande do Sul, residente á estrada 
da Pedra, commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal-de Guaratiba. (Qua° 
lificaçãò requerida.) . . . 

â.202, Joaquim de Souza Campochão '(1.844), filho de Pal-
myro de Souza Campochão e de Emilia Pereira 
Gomes,, nascido a 5 de junho de 1901, na Capital 
Federal, residente,á rua Caetano dá Silva n. 130, 
funecionario municipal,, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal' de Realengo. 
'(Qualificação requerida.) 

2.203, Sebastião Santos (1.846), filho de Zacharias Antônio 
dos Santos e de Maria Antonia dá Conceição, nas
cido a. 8 de.abril de 1910, no-Districto Federal, 

- residente á rua Andrade Araújo n. 115, com
mercio; solteiro, corri domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Realengo. (Qualificação re
querida.) - ' 

2.204. Nilo José Nunes (1.853), filho de José Cardoso Nunes 
e de Maria Rosa Nunes, nascido a 15 de março 
de . 1915, no Districto Federal, residente á. rua 
Benedicto n . ' 215, commercio, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Santa 
Cruz. (Qualificação requerida.) 

2,205; Luiz Rodrigues de Paiva (1;865), filho de Manoel 
Carlos de Paiva e de Luiza Rodrigues da Paixão, 
nascido á 31 de setembro de 1910, no Districto 
Federal, residente em Santíssimo, commercio, 
casado, com domicilio eleitoral no districto mu-

^ nicipal de Campo Grande; (Qualificação reque
rida.) 

2.278, Eduardo José de Aguiar (1.867), filho de Francisco 
José de Aguiar e de Francisca Mathilde de Aguiar, 
nascido a 27 de novembro de 1881, em Macahé, 
Estado do Rio de Janeiro, residente á rua João 
Vicente.n. 53,,operário naval, casado, com domi
cilio eleitoral no. distrieto municipal de Realengo. 
(Qualificação requerida.) - • 

2.206. Manoel Ferreira de Araújo (1.867), filho" de Manoel 
Ferreira Júnior e de Francisca Ferreira de Araújo, 
nascido a 7 de fevereiro de 1892, no Estado do 
Rio de Janeiro, residente á rua Santa Cruz nu
mero 298, operário, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Realengo. (Qua
lificação requerida.) 

1.398. Anthenor Jacintho (910), filho de Manoel José da 
Cruz e de Maria Francisca da Cruz, nascido a 18 
de dezembro de 1908, no Districto Federal, resi
dente á rua Caxamorra, empregado municipal, sol-

. teiro, com domicilio eleitoral no districto muni-
. cipalde Guaratiba. .(Qualificação ex-officio, nú

mero 73.) -
1.399 Luiz Carolino da Silva (909), filho do Carolino da 

-Silva e de Maria Francisca da Silva, nascida a 2 
de abril de 1906, no Districto Federal, residente & 
estrada Guaratiba, funecionario municipal, casa-
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1.400. 

1.40Í 

1.402 

1.403 

1.404, 

1.405 

1.406. 

1.407. 

1.408 

1.409, 

1.410, 

1.411 

do, com domicilio eleitoral no districto municipal 
. de Guaratiba. (Qualificação ex-officio, n. 73.) 

Idahyl Francisco Ribeiro (908),-filho de Bento Fran
cisco Ribeiro e deRosalina Teixeira de Oliveira, 

•', nascido a 10 de.fevereiro de 19ÍO,.nO Districto" 
Federal, residente á estrada Guaratiba, empregado 
municipal, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Guaratiba. (Qualificação ex-
offiei», n. 73.) . 

José Camargo de .Castro- (907), filho de Fileto Camargo 
de Castro e de Benedicta Maria da Conceição, nas
cido a 5 de maio de 1903, em Rio Claro, Estado 
do Rio de Janeiro, residentena Ilha de Guaratiba, 
empregado municipal, solteiro, com domicilio 

: eleitoral no, districto municipal dé Guaratiba. 
(Qualificação ex-officio, n. 73.)-

Felieiano dos Santos (906), filho de Luiz Pereira dos 
Santos e d e Balbina Rita dos Santos, nascido.a,5 

1 de. julho de '1898, no Districto Federal, residente 
á estrada da Ilha, empregado municipal, casado,, 
com domicilio eleitora! no. districto municipalda 

' Guaratiba. : (Qualificação éx-ófficio; B. ' E. nu
mero.73.) 

Cacilda Vieira da Luz (905), filha de Ulysses Nogueira 
da Luz e de -Ágòstinha Vieira ..da Luz, nascida a 
16 de janeiro de 19lr, no 'Districto Federal, resi
dente a praça Floriano n. 23, 8° andar, sala 3, 
funecionaria' municipal, solteira, com domicilio", 
eleitoral mõ- districto municipal' de Campo Gran
de. (Qualificação ex-officio,'.n..,73..)' . • ... 

.Anna Babo França Leite (904), filha de.Bernardo Lo
pes de Azevedo .Babo e de, Orminda' Alzira .Vas-. 
conceitos Babo, nascida a.26 dé março de 1891, em 
São José Del-Rey," Estado de' Minas Geraes,. resi
dente na Barra de Guaratiba, professora elemen
tar, Casada, .com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Guaratiba. (Qualificação ex-officio, 

' n. 9.) : 
Francisco Moreira da Silva (6.100), filho de Fran

cisco Moreira da Silva e de. Cândida Maria de 
Oliveira, nascido a. 30 de junho de 1901, no Es
tado do Rio de Janeiro, residente a rua Aristela 
i. 2, commercio, solteiro, com,domicilio eleitoral 
no districto municipal de Santa Cruz. (Qualifica
ção requerida.)-

Claro da Silva Fraga (1.775), filho de Agostinho Pe
reira Silva e de Martha Maria Fraga, nascido á 12 
de agosto de 1890, no Estado do Rio de Janeiro, 
residente em Carapiá, lavrador, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Gua
ratiba. (Qualificação requeridajo.- 1.474.) '" -

Àlvina Teixeira dos Santos (2.379), filha de Mathias 
Ramos dos Santos e de Seraphina Teixeira dos 
Santos, nascida em 20 de abrihde 1890, no Dis
tricto Federal, .residente na Barra de Guaratiba, 

•., funecionaria municipal, solteira, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Guaratiba". 
(Qualificação ex-officio, B. E. 71.) 

Alfredo Cardoso Machado i (2.3.S0), filho de José 
- Cardoso Machado e de Floréncia'Cândida Machado, 

nascido a 12 de setembro de 1886, no Districto 
Federal, residente á rua General Canabarro nu
mero 30, funecionario municipal, casado, com do r 

micilio.eleitoral nó districto -municipal de Campo 
Grande. (Qualificação ex-officio, B. E. 74.) 

Nicanor do Amaral Noronha (2^381),- filho de Fran
cisco Telles de Barbosa Noronha e de Maria do 
Amaral Noronha, nascido a 2Lde abril de 1890, no ' 
Districto Federal, residente à rua Estevam nu
mero 188, militar, casado,' com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Bangu'. (Qualificação 
ex-officio, B. E. 81.) 

Ary Campello, Magalhães (2.382), filha de Constan-
tino Magalhães Neves, e de Silvia Campello Maga
lhães, nascida a 19 de setembro de 1914, no Dis
tricto Federal, residente â rua Felix n.. 45, fune
cionaria municipal, solteira, com domicilio elei
toral no districto municipal de Realengo. (Quali
ficação ex-officio, B. E. 98.) 

Jayme Sebastião Pinto (2.383),-filho de Luiz Sebas
tião Pinto e de Marcides Rosa" Alves, nascido a 13 

de janeiro de 4914, no Districto Federal, resi
dente á rua Rena Maia n. 34, empregado publico, 

.- solteiro, eom domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Realengo. (Qualificação ex-officio, 
B.- E. 70.) 

i.tvi. Francisco Elias Falcão (2.384), filho de Antônio 
Elias Pessoa e de Deolinda de Souza Pessoa, nas-

- ciao a 13 de maio de 1896, em Ponta de Lucena, 
Estado da Parahyba do Norte, residente á estrada 
S. Pedro de Alcântara n. 89, militar, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Rea
lengo.(Qualificação ex-officio, n. 56.) 

1.415. Sebastião Dantas da Silva (2385), filho de Eduardo 
Nunes da Silva e d e Athanasia Dantas da' Silva, 
nascido a 11 "dé março de. 1900; no Districto Fe
deral, residente á estrada Rio-S. Paulo,, militar, 
casado, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal dé Campo Grande. (Qualificação ex-offi
cio n. .241.) . 

•1.4141 Angelina Ribeiro da.Rosa (2.785), filha de Albino Al
ves. Ribeiro e de Luiza Vieira Ribeiro, nascida a 8 
de setembro dè 1882, no Districto Federal, resi-

~ ." dente á estrada Santa Cruz n. 199, funecionaria 
municipal, casada, com domicilio eleitoral no dis-

: ' tricto municipal de Realengo.' (Qualificação ex-
, . - • . officio, 79. n. 44.) -

•1.415. Alayde de Gouvêa' de Queiroz (2.784), filho de 
, . Inocenciq Rosa Queiroz e de Marietta Penha Costa 
\ ' de Gouvêa Queiroz, nascido a 29 de março da 

1913, em São Salvador, Estado da Bahia, resi
dente á rua Cardoso n. 275, funecionaria fmini-

• cipal, solteira.-com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Realengo. (Qualificação ex-officio, 
78, n. 15.)' -

.1.416. José Torres Machado (2.286),. filho de João Antônio 
Machado e'. de Minervina de Souza Lima, nascida 
a 14 de j.uiho de 1913, no Distrieto Federal,1 re-

, • sidente á rua/Marquez de Maricá n. 311, lavrar 
, dor, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 

municipal de Santa Cruz. (Qualificação cx-officio, 
n. 77.) -

1.417. Raul Ferreira;(2.375),, filho de Bento José Ferreira e 
dc Maria da Conceição Ferreira, nascido a 28 de 
janeiro de 1884, em Ouro Preto, Estado de. Minas 
Geraes, residente á rua Cuiabá n. 13, funeeiona.-
vio publico, casado ,com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Realengo. (Qualificação 
cx-officio, §, n. 19.307.) 

1.418. Ibrahim Ferreira Lima (708)^ filho de Francisco Fer
reira Lima e de Josephina Francisca da Gama, 
nascido a 19 dé janeiro de 1909, no Districto Fe

deral, residente á rua-Fernanda n. 7, operário, 
solteiro,' com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de" Santa Cruz. (Qualificação requerida, 

- - n. 722..) , 
1.419. Armando Micelli (772),. filho de Ernesto Micelli e de 

Angelina Sülla, nascido"á 4 de outubro de .1914,-
' • no. Distrieto Federal, residente á ;rua Oriente nu

mero 33, estudante, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal-de Realengo. (Qua-' 
lificaçãò requerida, n. 48.) 

i.'420. Gastão Rodrigues Monteiro "(868), filho de José Ro-
' - drigues Monteiro e de Maria dos Prazeres Mon

teiro, nascido a 8 de outubro de 1905, no Districto 
-Federal, residente á rua Divisória n. 136, ope

rário, solteiro, corn domicilio eleitoral no districto 
iminicipal de Campo Grande. (Qualificação reque
rida.) 

Í.421. Carlos Andrade Martins (1.025), filho de Fernan-
' des Vieira Martins e de Virgínia A.. • Martins, 

nasciPdo.a 21 de março de 1897, cm Jaboticabal, 
Estado de S. Paulo, residente á rua.S. Luiz Gon
zaga n. 409, piloto, casado, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Realengo. (Quali
ficação ex-officio n. 75.) 

1.422, Aracy Costa (1.064), filha de Alfredo' Costa e dc 
. •" Maria de Mello Costa, nascida a 28 de agosto de, 

1897, noEstado do Rio Grande-do Sul, residen
te ém Campo Grande, funecionaria municipal, 
casada, com domicilio eleitoral ho districto mu
nicipal de Campo Grande.- (Qualificação reque-

' "' ' rida, n." 741.) 
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1.433' 

1.434 

2.207 

Romeu Bergiante (1.078), filho de Emolau Berg-
ianle e de Alzira Bergiante, nascido a. 11 de no
vembro de 1910, residente á rua Industrial nu-
meío 72, commercio, solteiro, com ciomicilio 
eleitoral no districto municipal de Realengo. 
(Qualificação requerida n. 504.) 

Agrippina America' dos Santos Martins (550), filha 
de Francisco Antônio dos_ Santos e de Francisca 
Pereira Ramos, nascida a" 24 dé julho de 1907, 
no Districto Federal, residente á rua Barão de 
Luccná n. 68, domestica, casada, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal -de Santa Cruz. 
(Qualificação 'requerida.) 

Lacoman Herminio (572), filho de Lacoman Henri
que, e. de Meduina Lacoman, naseido a 16 de. 
agosto de 1905, em S. Paulo, residente á rua Ge
neral Olympio. n. .790, operário, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de 
Santa Cruz. (Qualificação requerida.) 

Oswaldo Garcia Ferreira ('636), filho de Marcos 
Garcia Ferreira e de Amosa Estron Garcia, nas
cido, a 17 de outubro de 1913, ncfDistriclo Fe
deral, residente á Estrada dos Riachos, agricul
tor, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Campo Grande. (Qualificação re
querida .) 

Antônio Paixão (850), filho de Alfredo Paixão e cte 
Amélia Teodora Cardoso, nascido a 17 de maio 
de 1912, no Districto Federal, residente á rua 
Simão Lobo n. 55, operário, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Cam
po Grande. (Qualificação requerida.) 

José Pilz (653), filho de Francisco Pila e de Helena 
Pilz, nascido a 19 de março de 1906, no Estado 
de São Paulo, residente á estrada do Monteiro, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal» de Guaratiba. (Qualificação re 
querida.) 

Agrippino José -da Gama (657), filho do Satyro José 
da Gama e de Maria José Mercadante, nascido a 
15 de julho de 1890, no Districto Federal, resi
dente no Largo da Ilha, barbeiro, casado, cora 
domicilio eleitoral no districto municipal de 
Guaratiba. (Qualificação requerida.) 

Carlindo Marcelino (662), filho de José Antônio 
Marcelino e de Sebastiana Maria da Conceição, 
nascido a 2 de março de l&l», em Yalença, Esta
do do Rio de Janeiro, residente á rua Visconde 
de. Sepetiba n, 63, operário, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de San
ta Cruz. (Qualificação requerida,n. 6.360.) 

Damasio Jqsé de Souza (1.319), filho de Hcrculano 
José de Souza e de Joaquina Rosa de Souza, nas
cido a 29 de junho de 1905, no Estado da Bahia/ 
residente á rua Barão Capanema n. 48, funecio
nario publico, casado, com domicilio eleitoral nò 
districto municipal cie Realengo. . (Qualificação 
ex-of ficio.) 

Horacio Antônio da Silva (1.318), filho dé Luiz An
tônio da Silva e- de Maria Deolinda de Jesus, 
nascido a 5 dc janeiro de 1886, no Districto Fe
deral, residente ã rua Catruz n. 80, funecionario 
municipal, casado," cora domicilio eleitoral nu 
districto municipal dc Guaratiba. (Qualificação 
ex-officio.) 

Olavo Francisco da. Silva (1.317), filho de Olavo 
Ferreira da Silva e de Joanna Dias Cardoso, nas-

, cido a 5 de janeiro de 1889, no Districto Fe
deral, residente á* Estrada de Guaratiba, fun-
jeionario municipal, solteiro, com domicilio elei
toral' no districto municipal cte Guaratiba. (Qua
lificação ex-officio.) 

Celina. da Costa Deiro (1..316),' fiiha de Antônio 
Costa c do Maria- Julia Costa, nascida a 14 de 
janeiro de 1895, no Estado do Rio de Janeiro, 
residente á rua Junqueira n. 30, professora, ca
sada, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Realengo. (Qualificação.) • •' * 

Manoel Rodrigues Chaves (128), ' filho, de Antônio 
Rodrigues Chaves e de Carolina '.Maria Amélia, 
nascido a '30 de dezembro de 1906, no' Districto 
Federal, residente á estrada da Pedra, lavrador, 

_ solteiro, com ciomicilio eleitoral no districto mu
nicipal de-Guaratiba. (Qualificação.) 

1.435. Argemiro Ferreira de Souza (108), filho de Accacio , 
Ferreira • Souza e cie Maria Delphiná Conceição, 
nascido a 28 de junho de 1909, no Estado de Mi-

• nas Geraes, residente á rua Picuhy n, 58, ope-
965, José Camargo (1.106), filho de Fernando Camargo e 

de Elydia Bueno Camargo, nascido a 10 ,.de ju
nho de 1912, no Estado de S. Paulo, rosiçfonte A 
estrada do Mendanha, lavrador, solteiro; com 
domicilio eleitoral no districto municipal de 
de Campo Grande. (Qualificação requerida, nu
mero'273.) 

1.430. Hermiuia da Conceição Silva (1.155), filha de Ma
noel Henrique da Silva e de Herminia Augusta 
da Silva, nascida a 4 de setembro, de 1914, no 
Districto Federal, residente â estrada Real de 
Santa Cruz, eontadora, solteira, com domicilio 
eleitoral no districto municipal - de Realengo. 
(Qualificação requerida, n. 580.) 

1.437. José Antônio Cesario de Mello (1.153), filho de Jú
lio Cesario de Mello e. de Antonietta Cesario de 

' Mello, nascido a 30 de março de 1914, no Distri
cto Federal, residente á rua D...Romulado n. 3, 
funecionario bancário, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Santa Cruz. 

1.438. Almir Gil (1.776), filho de Ângelo Gil e do Joaqui
na Soares Gil, nascido a 23 de fevereiro de 1914, 
no Districto Federal, residente no largo da Ilha, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districío municipal de Guaratiba. (Qualificação 
requerida n. 1.467.) 

1 439. Manoel Francisco Menezes (1.777), filho dc Guilher-
mirio Menezes e de Felisbella Maria cia Concei
ção, nascido _a 20 de fevereiro de 1891, no Dis
tricto Federal, residente no Matto Alto, la
vrador, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Guaratiba. (Qualificação 
ex-officio, B.' E. 77.) 

1,440. Laurelino Gonçalves (1.782), filho de Domingos 
Gonçalves e de Glyceria Gonçalves, nascido a 2 
de setembro de 1902, no Estado do Rio de Janei
ro, residente á estrada do Mendanha, lavrador, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Campo Grande. (Qualificação ex-of
ficio, B. E. 77.) 

í.441._ Manoel. Ramos dos Santos (1.785), filho de Manoel 
Herminio do Nascimento e de Maria Thomasia 
da Conceição, nascido a 24 de maio de 1910, no 
Districto Federal, residente no Morro Alto, la
vrador, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Guaratiba. ('Oualificação 
ex-officio, B. E. 77.)' 

1.442. João José de SanfAnna (1.787), filho de Maria An
tonia .de- SanfAnna, nascido a 7 de maio de 1883, 
no Districto Federal, residente em Marechal 
Hermes, lavrador, casado, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Guaratiba. (Qua-

_ lificaçãò ex-officio, B. E. 77.) ' 
1.443. Baldecerino dos. Santos Marques (1.788), fiilio do 

Euclydes dos Santos Marques c de Cândida Nu
nes cio; Santos,'nascido a 4 de junho de 1915, no 
Districto Federal, residente á estrada dos Co
queiros sem numero, operário, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto mcmicipal dc Cam
po .Grande. (Qualificação requerida, n. 774.) 

1 .444. José Francisco da' Silva Filho (1.789), filho de José 
Francisco cia Silva e de Alice Camargo da Silva, 
nascido a 20 dè fevereiro de 1906. no Districto 
Federal, residente nò Caminho do Quimbobo, 
commercio. casado, com ciomicilio eleitoral no 
districto municipal de "Guaratiba. (Qualificação 

. requerida n. 1.490.) 
1.445. Octacitio 'Rosa de Oliveira (1.790), filho 'de Iaido-

' viço Rosa de Oliveira e de Adeiia Rosa de Oli
veira, nascido a 7 de setembro de 1913, no Dis
tricto Federal, residente á rua Augusto Vascon
cellos n. 321, empregado publico, solteiro, eom 
domicilio eleitoral no districto municipal de 
de Campo Grande. (Qualificação requerida, nu
mero" 1.325.) - ' 

1.-446. Eteocloro da Silva (1.791), filho de Polydoro José 
Marceüo e de Paulina Delfina, nascido a 8 de ja
neiro de 1901, no Estado cio Rio, residente -á es
trada dos Palmares, lavrador, viuvo, corn dÔmi-
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1.403. 

:,m. 

cilio eleitoral no districto municipal de Campo • 
Grande. (Qualificação ex-officio, B. E. 77.) 

1.447. Almerino da Silva Gomes (1.793), filho de Cirilo 1.459. 
da Silva-Gomes e de Eugenia Gomes de Freitas, 
nascido a 3 de junho de 1914, no Districtci Fe
deral, residente á rua -Teixeira Campos n. 17, 
estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no, . 

') districto municipal de Campo Grande. (Qualifi
cação requerida, n. 1.319.) 

1.448. Oswaldo Carolino da Silva (1.797), filho de Luiz 1.460. 
Carolino da Silva e de Maria Francisca da Silva,-
nascido a 8 de outubro de 1910, no -Districto Fe
deral, residente á estrada Mendanha,-, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Campo Grande. (Qualificação re
querida, n. 5.597.) 1.461. 

1.449. Waldemar da Silva Gervasoni (1.277), filho de Luiz 
Pedro • Gervasoni e de Amélia da Silva Alves, 
nascido a 18 de dezembro de 1911, no Districto 
Federal, residente á rua Industrial n.- 3.000, 
commercio, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal" de Realengo. (Qualificação 1.462. 
requerida, n. 801.) 

1.450. Láo Yseu Correia Teixeira (1.704), filho de José 
Joaquim C. .Teixeira e de Yda de Souza Teixefra, 
nascido a 24'de junho de 1915, no Districto Fe
deral, residente no Retiro, commercio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Realengo. (Qualificação requerida, nu
mero 1.321.) 

1.451. Cecilia de .Mello (1.765), filha de Manoel F . de 
Mello e de Herminia Rosalia de Mello, nascida a 
9 de fevereiro de 1908, no Districto Federal,' re
sidente a rua Álvaro Alberto n. 03, domestica, 
solteira, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal'de Santa Cruz. • (Qualificação requerida, 
n. 6.391.) 

1.452. Olga da Rocha Mello (1.766), filha de José de Mello 
Filho e de Amélia da Rocha Mello, nascida a 26 

• de abril de 1913, no Districto Federal, residente 
á rua Legalidade sem numero, domestica, soltei
ra, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Santa Cruz. (Qualificação requerida, numero 
6.395.) 

V i 5 3 . Antônio Qucrino Alves (1.769), filho de Felismina • 
Maria da Conceição, nascido a 5 de julho dé 1899, 
no Districto Federal, residente á avenida Isabel 
n. 760, funecionario municipal, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Santa 1.466. 

'C ruz . (Qualificação requerida, n. 1.359.) . 
1.454. Luiza Telles Ribeiro (1.771), filha de Benedicto 

Joaquim Ribeiro e de Adelaide Telles Ribeiro, 
nascido a 25 de dezembro de. 1907, no Districto 
Federal, residente á avenida Areia Branca.n. 198, 
domestica, casada, com domicilio eleitoral no> 1,467. 
districto municipal de Santa Cruz. (Qualifica
ção requerida, n. 6.398.) 

1.455". Arynda de Mello (1.770), filha de Joaquim de Mello 
e de Lydia C. de Mello, nascida a 27 de maio de 
1910, no Districto Federal, residente á rua Cru- ' _s • -
zeiro n: 89, domestica, solteira, com domicilio 
eleitoral no districto municipal dê Santa Cruz., 1.468. 
(Qualificação requerida.). 

1.456. João Moreira da Silva Sobrinho' (1.772), filho de 
Álvaro Moreira Silva e de Maria Rosa Patrocínio, 
nascido a 6 de dezembro de 1901, no Districto 
Federal, residente á rua Therezina Christina nu
mero 98, commercio, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Santa Cruz.; 
(Qualificação requerida.) - 1.469. 

1.457. Arsenio Carvalho Braga (1.755), filho de Arsenio 
Teixeira B. Filho e de Adelia Carvalho Braga, 
nascido a 4 de outubro de 1914, no Districto Fe
deral, residente á rua Albertina n. 23, commer
cio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Campo Grande. (Qualificação re
querida, n. 1.320.) 1.470, 

1.458. Octavio Rosário (1.756), filho de. Juliana José da 
Silva, nascido a 20 de fevereiro de 1903, no Dis
tricto Federal, residente á rua São Bento sem 
numero, commercio, solteiro, com domicilio elei-

1,405. 

toral no districto municipal de Realengo. (Qua
lificação requerida, n. 1.280.) 

João Barbosa de Oliveira (1.757), filho do José Bar
bosa de Oliveira e de Maria Francisca de Freitas, 
nascido a 28 de agosto de 1889, no Estado de Mi
nas Geraes, residente â r u a b . n. 458, operário, 

- casado, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Realengo. (Qualificação requerida, 
n. 1.289.) 

Yú Corrêa Teixeira (1.758), filho de Joaquim Cor
rêa Teixeira e de Lia de Souza Teixeira, nascido 
a 20 de maio de 1914, no Districto Federal, resi
dente no Retiro, funecionario publico,- solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal do 
Realengo. (Qualificação requerida, n. 1.285.) 

Avelino Gomes (1.759), filho de Jorge Gomes e de 
. Emilia Gomes, nascido a 4 de "janeiro de 1901, no 
Estado de Minas Geraes, residente & estrada dos 
Limites, operário, solteiro, com domicilio elei-
.toral no'districto munieipal de Realengo. (Qua
lificação requerida, n. 1.291.) 

Maria Anna de'Menezes (1.760), filha de Felippe 
. Ignacio de Menezes e de Anna Maria de Menezes, 
nascida a 13 de abril de 1899, no Districto Fe
deral, residente á rua Marechal Herme3 n. 69, 
commercio, solteira, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Campo Grande. (Qualifi
cação requerida, n. 5.629.) 

Benedicto Teixeira (1.761), filho do Ignacio Tei
xeira da Cunha e de^Arlenia Fraga Teixeira, 
nascido a 22 de agosto de 1909, no Districto Fe
deral, residente á rua Fernanda n. 34, operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Santa Cruz. (Qualificação requerida, 
n. 4.851.) 

Antônio Gomes de Barros (1.74S), filho, de Presci-
liano Gomes S. Barros e de Rita Gomes da Silva, 
nascido a 12 de março de 1902, no Estado de 
Minas Geraes, residente á rua Barão de Ladario 
n. 61, pharmaceutico, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Santa Cruz.; 

(Qualificação "ox-officiú". B. E. 78, n. 1.) 
Edgard Duque Kozlowsky (1.703), filho de Henri-< 

que Kozlowsky e de Luiza Kozlowsky, nascido a 
20 do maio de 1902, em Lima Duarte, Estado de 
Minas Geraes, residente ã rua Álvaro Alberto nu
mero 83,. carpinteiro, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Santa Cruz., 
(Qualificação requerida, n. 669.) 

Jayme da Rocha Mello (1.750), filho de José de Mello 
Júnior e de Amélia da Rocha Mclío, nascido a 29 
ie maio de 1914,' no Districto Federal, residente 
Í rua da Legalidade n. 4, operário, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de 
Santa Cruz. (Qualificação requerida, n. 1.458.)j 

Olavo Pareto Torres (1.751), filho de Oscar Pareto 
Torres o de Olga' Limoeiro rPareto Torres, nas
cido a ,22 do julho de 1900, no Districto Federal, 
residente á estrada'Real de Santa Cruz n. 2Í626, 
lavrador, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Campo ^Grande. (Qualifica
ção requerida* n. 1.213.) 

João-Fernandes'da Silva (1.753), filho de Honorio 
Fernandes da Silva e de Francelina César da 
Silva, nascido a 25 de novembro de 1914, no Dis
tricto Federal, residente á estrada Real de Santa 
Cruz n. 371, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de Campo Gran
de. (Qualificação "ex-officio". B. E. 77, nu
mero 450.) 

Alencar Barretto Coupé (1.754), filho de Marcelino 
Peracem Coupé e de Übaldina B. Coupé, nascido 
a 14 de agosto de 1914, no Estado de São Paulo, 
residente á rua V .de Sepetiba n. 63, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Santa Cruz. (Qualificação requerida, 
n. 716.) 

Maria Mello (1.737), filha ' de Manoel Justino de 
Mello e de Marianna de Mello, nascida a 23 de 
junho de 1905, no Districto Federal, residente á 
rua Álvaro Alberto n. 233, domestica, solteira, 
com domicilio eleitoral no distrioto municipal 
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cie Santa Cruz. (Qualificação requerida, numero 
(5.388.) 

J.471. Odilon Barreto Cabral. (1.739), filho, de Theodoro 
dos Santos Cabral e de Duivalina Barreto Cabral, 
nascido a 9 de julho de 1913, no Estado de São 
Paulo, residente a rua Sepetiba n. 63, funecio
nario publico, solteiro, eom domicilio eleitoral 
no districto municipal de Santa Cruz. (Qualift-
cação requerida, n. 6.410.) 

1.476. José Francisco da Silva (1.740), filho de Manoel 
Ferreira e de Josepha Maria de Jesus, nascido a 
12 de agosto de 19*10, em Santa Anna. do Ipianos, 

•Estado.de Alagoas, residente á rua Felippe Car- ' 
, doso n. 117, operário, casado, com domicilio elei

toral no districto municipal de Santa Cruz.. 
(Qualificação requerida, n. 5.797.) 

1.472. Cecilia de Mello (2 a) (1.743), filha de Luiz de Mello 
e de Gatharina Camello. de Mello, nascida a 16 de . 
agosto de_1910, no Distrieto Federal, residente 
á avenida"Isabel n. 143, domestica, solteira, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de San
ta Cruz. (Qualificação requerida, n. 6.401.) 

•1.473. Zilda Ferreira de Mello, filha de Silvino José-Netto 
e de Julia Evangelista, nascida a 12'de abril dè 
1911, no Districto Federal, residente á rua Ál
varo Alberto n. ,237, domestica, casada, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Santa 
Cruz. (Qualificação'requerida, n. 6.405.) 

1.474. Victorino de^Navajas (Í.746), filho de Leopoldo Na-
vajas e de Mathilde Pereira Carvalho Navajas, 
naseido1 a 13 de outubro de 1910, no Districto Fe
deral, residente á rua taguaty n. 47, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Realengo. (Qualificação requerida, 
n. 567.) 

1;S75. Salvador dos Santos (1.747), filho de José Telles dos "" 
Santos e de Silvína Ferro dos Santos, nascido a 
6 de março de 1914, no Districto Federal, resi
dente á avenida sabei n. 309, commercio, soltei
ro, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Santa Cruz. (Qualificação requerida, nume
ro 1.381.) 

1.477. Humberto Braz Bugueta (2.780), filho do, Thomaz 
Bugueta e de Carmen Mattos Bugueta, nascido 
a 2 de fevereiro de 1903, em Corumbá, Estado de 
Matto Grosso, residente â travessa Pinto n. 280, 
militar,, casado, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Realengo. (Qualificação ''ex-
officio", n.. 1.864..) 

1.478., Josaphat Ferreira Dias C2.781), filho de ManoelCe-
eario Baptista e de Silvina de Jesus Doria, nas
cido a 10 de setembro de 1910, em Buqui, Es
tado de Sergipe, residente no Quartel do I o R. I., 
militar, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal do Realengo. (Qualificação ex-
officio n". '2.326.) 

1.479. José Rosa (2.782), filho de Vicente Rosa e de Luiza 
Temida, nascido- a 19 de março cie 1894, noDis-

. ' tricto Federal, residente á rua Padre Tinoco nu
mero 38> funecionario publico, casado, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Realen
go. (Qualifciação ex officio,%B. E. 70.) 

1.480. Armando Augusto Maia (2.376)', filho de João Au
gusto Maia. e de Maria Hcrminia Maia, nascido a 
23 de outubro de 1914, no Districto Federal,-re
sidente á rua Jusüniano de Carvalho n. 19, em
pregado publico, solteiro, com domicilio' eleitoral 
no districto .municipal de Campo Grade. (Qua
lificação -ex officio: B. E, 70.)-

,1.481. Arthur de Freitas (2.377), filho de Manoel Victorino 
e de Idalina Ferreira Guimarães, -nascido a 5) de 
janeiro ün 1886, em Caçador, Estado do Rio de 
Janeiro, residente : á rua Sul America n. 10-A, 
empregado publico, viuvo, com domicilio eleitor 
ral no districto -municipal de Realengo. (Qualifi
cação ex officio. u. 1.972.) 

-4.48.2-, Laudelina de Sá e Silva (2.378), .filha cie Joaquim de 
Sá e Silva ede Fr.uctuosa Coelho da Silva, nascida 
a 10 de abril de 1S.93, no Districto Federal, resi-

. dente á rua Cardoso Martins n. 19, funecionaria 
municipal, casada, com domicilio eleitoral no' dis
tricto municipal de' Realengo. (Qualificação ex 
offifcio, n. 228 .i j 

1.483. Antônio Ricardo (2.773), filho dc Antônio dos Santos 
e de Joanna Maria dos Santos, nascido a 17 de 
maio de 1904, em Conceição, da Praia, Estado da 
Bahia, -residente â rua 34, n. 28, militar, casado, 
com domicilio eleitoral no districto munioipa.l do 

. Realengo. (Qualificação ex officio, n. 99.) 
• .1.484. Moacyr Morato de Andrade (2.774), filho cjfe-Fran

cisco Morato Júnior e de Galdina. Andrade, nas
cido a 18 de outubro de 1904, ,em Abaeté, Estado 

. ^ dé .Minas, residente á avenida Duque de Caxias 
n. . 28, miltar, solteiro, com domicilio eleitoral 
nb districto municipal de Realengo. (Transferen
cia .) 

1.485. José de Fraga Mello (2.773), filho de Pedro de Fra
ga Mello e de Joanna do Espirito Santo Mello, 
nascido a 11 de março de 1897, em Laranjeiras, 
Estado de Sergipe, residente á avenida 13 de 
Maio n. 95, militar,, casado, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Realengo. (Trans-
f 6I*6TlCÍ£t. ) t 

1.486. Alipio ãe Oliveira Caldeira (2.777), filho de Fran
cisco de Oliveira Caldeira e de Joanna Gonçalves 
de Oliveira, nascido a 15 de agosto de 1900, no 
Distrieto Federal, residente á rua Professor Gon
çalves n. 88, militar, solteiro, com domicilio elei
toral noa districto municipal de Campo Grande. 
(Qualificação ex officio n. 128.) 

1.487. Manoel Lopes do Nascimento (2.778), filho de João 
Lopes do Nascimento e de Marianna Vieira, de 
Jesus, nascido a 23 de agosto de 1899, em Assum-. 
pção, Estado do Piauhy, residente á rua Tacobé 
n. 67, militar, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal do Realengo. (Qualificação 
ex 'üffidOf xi. "57.) 

.1.488. Clovis Macedo Costa'(2.779), filho de Antônio Ma
cedo Cosia e. de Euridice Ferreira Macedo Costa, 
nascido a 21 de setembro de 1915, no Districto. 
Federal, residente â rua Lúcio de Oliveira-n. 29, 
empregado publico, solteiro. 

1.489. José de Almeida Salles -(2.7-59), filho de" Manoel 
•Francisco Salles e de Cecilia Almeida Salles, nas
cido a 18 de junho de 1911, -em-Maracanabü, Es
tado do Ceará, residente á rua Bernardo Vascon( 
cellos n. 439, - militar, .solteiro, eom domicilio 
eleitoral no districto municipal de Realengo. 
(Qualificação ex officio, n. 1.876.) 

-1.490. Rodrigo Fernandes de Souza (2.701), filho de João 
André de Souza' e de Maria Rosa de Souza, nas
cido a 17 de março de 1910, em João Pessoa, Es
tado da Parahyba do Norte, residente á )st. Real , 
de Santa Cruz, militar, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Realengo. (Qua
lificação ex officio. n. 2.333.) 

1.941. Sebastião Gonçalves Pereira (2.783), filho de Fer
nando Rodrigues Pereira e de Rosa Gonçalves 
Pereira, nascido a 20 de janeiro de 1906, no Dis-

' tricto Federal, residente á travessa Oliveira Bra
ga, militar, casado, com domicilio eleitiral uo 
districto municipal de Campo Grande. (Qualifi
cação ex officio, n. 44.) 

1.492. Alcino José dos Santos (2.769) filho de Geraldino José 
dos Santos e de Anna Josepha de Jesus, nascido a 
25 de dezembro de 1.900,.em Lagarto, Estado de-
Sergipe, residente á Est. do Engenho Novo nu
mero .48, militar, casado, com domicilio eleiloral 
no districto munieipal de Realengo. (Qualifica-

, ção ex officio, nl 1.839.) 
1.493. Synval Correia de Oliveira (2.770), filho de Camillo 

José de Oliveira e de Emilia SanfAnna de Oliveira, 
nascido a 24 de junho cie 1904. em Areias. Esta
do da Bahia, militar, solteiro, corn'domicilio elei
toral .no districto municipal de Realengo. (Qua
lificação ex officio, n. 136.) 

1.494. Waldemar Fernandes Nogueira (2.771), filho de 
' Eduardo Fernandes Nogueira e de Maria das Do
res Nogueira, nascido a 7 de agosto de 1912, era 
-Monte Azul, Estado de S. Paulo, residente á rua 
Coronel Rangel n. 89, militar, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Rea
lengo. (Qualificação ex officio, n. 15.) 

1,-495. Francisco Gaspar dos Santos (2.772), filho de Gas
par Cândido dos Santos e de Francisca Maria da 
Conceição, nascido a 18 cie fevereiro de 1897, em 
Vassouras. Estado do Rio de Janeiro, ressente 

. é rua Frei Miguel n. 62, militar, casado' com 
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.1.510. 

1.511. 

domicilio eieitoral no distrieto municipal de 
Realengo. (Qualificação ex officio, n. 1.8.5.6.),, 

1..4ÜG. José Cândido de Oliveira (2.753), filho de Antônio 1.508. 
Carlos de Oliveira e de Josepha Catharina de 
Oliveira,, nascida a 21 de maio, de 1898, em Bar-

-' reiros, Estado de Pernambuco, residente em Re
tiro, militar, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Realengo. (Qualificação ex 
affieio, n. 1.8.74.), 

J..4SÍ7. Oclavio Cabral (2.754)., filho de Francisco Cabral tíe 1.509. 
Mello e de Esperança Maria da Conceição, nas
cido a 8, de janeiro de 1908, em Campos, Estado 
do Rio de Janeiro, residente na Villa Militar, mi
litar, solteiro, com domicilio eleitoral: no districto 
municipal de Realengo. (Qualificação ex officio, 
n. 79.) 

11.498. Qlmiro Paranhos (2.755), filho, de Leopoldo da Silva 
Paranhos e de Maria' José da Silva Paranhos, nas
cido a. 24 de maio de 1904, em Vianião, Estado 
do Rio Grande do Sul, residente, á avenida Paulo 
de Frontin n. 5.1, militar, casado,, com domicilio 

' eleitoral no districto municipal tíe Realengo,, 
(Qualificação ex officio, n. 26.) 

1.-499. Francisco Antônio Cavalcanti (2.756), filho de Milett 
Antônio Cavalcanti e^de Maria Ferreira Cavalcan
ti, nascido a 4 de outubro de 1881, em Serinhaem. 
Estado • de Pernambuco, residente á rua C. 27, 
militar, casado, eom domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Realengo. (Qualificação ex of
ficio n. 1.858.) 1.512. 

1.500. José Balthazar da Silveira (2.757), filho de Carlos 
Balthazar da Silveira e de D. Anna Ramos da 
Silveira, nascida a 19 de agosto de 1880, em São 
Salvador, Estado da Bahia, residente á rua Ber
nardo Vasconcellos n. 331, funecionario publico, 
casado, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Realengo. (Qualificação ex officio, 1.513. 
n. 1.776.) 

1.501. Antônio Olyntho da Silveira Lobo (2.758), filho de 
Antônio Olyntho da Silveira Loho e de Alberta 
da Silveira Lobo, nascido a 15 de setembro de 
1892,, no Districto Federal, residente á rua Mario. 
Motta n. 1, militar, solteiro, com domicilio elei
toral ne districto municipal de Realengo. (Qua.- ,1.514. 
lificaçãò ex officio, a. 1.834.) 

.1.501. Atagiba Barbosa Bastos; (2.760), filho de José Z.efe-
rino Palmeira Bastos e de Maria Rosa Barbosa • 
Bastos, nascido, a i de março, de 1905,'em Manáos, 

• Estada do Amazonas, residente à rua Junqueira 
n . 24,. militar, saRMro, com domicilio; eleitoral 

• ' no districto municipal- de Realengo. (Qualifica- • .1.515. 
ção ex officio, n. 1.865. | 

2.563'. Luiz. Ferreira Bulhões (2.741):, filho de.Miguel Fer
reira Bulhões e de Joaquina Rodrigues Bulhões, 
nascido a 25 de agosto de 1897, em Belém, Estado 
dò* Pará, residente & rua Barão de Gapanema nu
mero 1, militar, casado, com domicilio eleitoral 
no districto, municipal de Realengo. '(Qualifica- 1.516. 
ção ex officio, n.j2.328.) 

1.504, José. Ribamar Gomes (2.743);, filho de. Manoel Fer
reira Gomes e dé Camilla Concimila' Conceição 
Gomes,.nascido a. 12 de agosto de 1904, em São 

- Luiz, Estado cio Maranhão, residente á rua Dona 
Olympia n. 60, militar, casado, com domicilio' 
eleitoral no districto municipal- de Realengo. 1.517. 
(Qualificação ex officio, n. 1.871.) 

lí.5.05. Hermenezindo de Lima (2.749), filho de João Fran
cisco . Casado- de Lima e de Maria Joaquina Men-
des, nascido a 19 de novembro de .1895, em Para
hyba, residente á rua Lucilia n. 55, militar, ca
sado, com domicilio eleitoral no- districto muni
cipal de Realengo. (Qualificação ex officio, nu- 1.518. 
mero 22.) . 

.1.006. José Muniz da Silva (2.750), filho,de Francisco Mu
niz da Silva e de Antonia Maria de Jesus Muniz, 
nascido- a 23 de: fevereiro de 1902, em Carantiga, 
E. de Minas Geraes, residente á rua Ze.nito Bara
ta n. 106, militar, casado; com domicilio elei
toral no districto municipal da Realengo. (Quali- 1.5.19. 
ficação' ex-officio, n. 1.878.)'.. 

1.507. Petrondllo Francisco Bezerra (.2.751)!,' filho de Bel-
' iin' larmino. Francisco- Bezerra e de Josepha Maria de 

Jesus, nascido a 19 de; agosto, de; 1894, em Bezer-
aos; Estado; de; Pernambuco, residente á rua Zenith— 
Barata n. 106, militar, casado, com domicilio elei

toral no districto municipal de Bangn.'. (Oualifi-i 
cação ex-of'ficio,- n. 25.) 

Ranulfu Castro Moraes (2.752), filho de José Ray
mundo de Moraes e de Adelina de Castro Moraes, 
nascido a 13 de janeiro de 1907, -em Therezina, 
Estado do Piaufiy, residente' á rua da Chita n. 28, 

"* - militar,, casado,, com domicilio eleitoral no distri
cto. municipal de Realengo. (Qualificação ex-ef-
ficio, n. 6.) 

Isaae Antônio Pereira-(2.796), filho de Calixto An
tônio Pereira e de Filipa Generosa da Conceição, 
nascido a 25 de dezembro de 1882, em Campinas, 
Estado de Minas Geraes, residente, á rua Cnyabá 
n. 50,, funecionario municipal, casado, com-domi
cilio eleitora! no.districto municipal de Realengo. 
(Qualificação ex-officio, B. E. 77.) 

Oscar Vieira (2.797), filho de Vicente Vieira e de 
Maria Hortencia Vieira, nascido a 23 de agosto de 
1900, no Districto Federal, residente ,á rua Egpcio 
da Silva n. 3, funecionario munieipal;. solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal- de 
Realengo. (Qualificação- ex-officio, n. 77.) 

Florencio Ferreira do Carmo (2.798)., filho de João 
Albino do Carmo e. de Adelaide Souza Carmo, nas
eido a 23 de setembro de 1901, no Districto Fe
deral, residente á rua Primeira n. 606, funecio
nario municipal, solteiro, com domicilio eleitoral 
no distrieto municipal de Realengo. (Qualifica
ção ex-officio, B. E. 77.) 

Joaquim Bastos dos Santos (2.800), filho de Antônio 
Bastos dos Santos e de Amalia Thereza SanfAnna, 
nascido a 3 de abril de 1888, no-Districto Federa!, 
residente á rua Paes. Barreto n. 58, funecionario 
municipal, solteiro, com- domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Campo Grande. (Qualificação 
ex-officio, B. E. 77.) 

Justiniano de Vasconcellos Passos (1.597), filho de 
Joaquim Cordeiro de Farias Passos e de Luiza 
Vieira de Vasconcellos, nascido a 6 de agosto de 
1901,.-no Estado do Piauhy, residente á rua Ro
drigues Marques n. 24, officia! do Exercito, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Santa Cruz. (Qualificação requerida, B. E. 553.) 

Sara Miliennel (2..790), filha de Jul-ião Milienne e de 
Josephina Milienne, nascida a 18 de março de 
1904, no Districto Federat, residente á rua Pe
reira Borges n . 24, funecionaria municipal, Ca
sada, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de Campo Grande. (Qualificação éx-vlficio, 
B. E. 40, n. 32.722.) 

Maria. Costa Cambraia (2.789), filba de Salvador 
• Costa e de Joanna Costa, nascida a 14 de março de 

1884,, em Guaratinguetá, Estado, de São Paulo, re
sidente á rua Olinda n. 5, empregada municipal, 
casada, com domicilio eleitoral- no districto mu
nicipal de Realengo. (Qualificação ex-offxcin. 
B. É., n. 33,016.) 

José Augusto da Costa (2.788), filho de Manoel Au
gusto de Mendonça e de Santina Ferreira da Costa, 
nascido a 14 de junho de 1905, em Viçosa, Estado 
de Alagoas, residente á rua Sul ' America n. 5, 
sargento da • Armada, casado, com domicilio elei
toral no distrieto municipal de Realengo. (Quali-

• ftcaeão- ex-offieio,,B. E. 78, n. 617.) • 
Salvador Venancio.da Silva (2.787), filho de Antônio 

Venancio e de Rita Silva, nascido, a 23 de julho- de 
'1909, em Maceió, Estado de Alagoas, residente á 
rua Retiro n. 62, sargento da Armada, solteiro, 
com domicílio, eleitoral no districto municipal1 de 
Realengo. (Qualificação ex-officio, B. E. 78, n u 
mero 641.) 

-Domingos José cie Carvalho (2.786), filho de José de 
Carvalho e do Ritta. de Carvalho, nascido a 26 de 
julho de 1897, em Maeuco, Estado do Rio de Ja
neiro, residente na Ilha das Cobras, militar, casa
do; com domicilio eleitoral no districto municipal 
Se Realengo. (Qualificação ex-officio, B. E. 75, 
n. 5.) . -

Nelson, da Graça Leitão (1.402), filho de Francisco da 
Graça Leitão e de Lyra de Moraes Leitão, nascido 
ai 4 cie março de 1909, no Districto Federal, re
sidente á rua Oliveira Braga sem numero, fune
cionario publico,, casado, com- domicilio eleitoral 
no clástrictoi municipal dé Realengo. (Qualificação 
ex-officio, B. E. 70.) ' 
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1.520, Florencio .Antônio-Damazo (4.519), filho de Manoel 
Antônio Damazio e de Thereza, Maria dè Jesus, 
nascido a 15 de agosto de 1872, no Districto Fe
deral, residente â Estrada Rio-S. Paulo, lavrador, 
viuvo, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Campo Grande. (Qualificação requerida, 
B. E.. n. 3.325.) „ 

1 521. Virgílio de Albuquerque Lima (1.075), filho de José 
*• Martins Lima e. de Maria da Conceição, nascido a 

10 de agosto de 1893, no Districto Federal,-resi-. 
dente á Estrada da Pedra, empregado municipal, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Guaratiba. (Qualificarão ex-officio, 
B. E. 73.) 

1.522. Henrique Eugênio dos Santos Filho (1.073), filho 
de Henrique Eugênio dos Santos e de Maria Gou
lart dos Santos, nascido a 26 de julho de 1912, no i 
Districto Federal, residente á Estrada-de Guara
tiba, funecionario municipal, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto. municipal de Guarati
ba. (Qualificação ex-officio, B. E. 73.) 

1.523. Francisco Fernandes de Jesus (2.791), filho de Ma- . 
noel Fernandes e de Alinda de Jesus, nascido a 30 
de março de 1910, no Districto Federal, residente. . 
a rua Senador Camará n. 272, funecionario mu
nicipal, casado, com domicilio eleitoral no distri-. 
cto municipal, de Realengo. (Qualificação ex-
officio, B. E. 87.) 

.1.524. Aristides de Campos Machado, (2.792), filho de Eze-
quiel de Campos Machado e de Julieta de Campos 
Machado, nascido a 2 de fevereiro de 1914, no 

- Districto Federal, residente á.rua Sapucahy nu
mero 469, funecionario municipal, casado, com . 
domicilio eleitoral no districto municipal de Rea-, 
lengo. (Qualificação ex-officio, B. E. 77.) • 

.i.aaa. Valentim Ignacio Loredo. (2.793), filho de João 
Ignacio Loredo e de Rosa Maria de Jesus, nascido 
a-21 de fevereiro de 1891, no Districto Federal, 
residente á rua Paes Brasil n. 17, funecionario 
municipal, com domicilio eleitoral no districto 

.municipal de Realengo. (Qualificação ex-officio, 
B. E. 77.) 

1.520. Gonçalo José de Alvarenga (2.794), filho de Olegario 
José de Alvarenga e de, Maria..Julia de SanfAnna, 
nascido a 5 de fevereiro de 1912, ho Districto Fe
deral, residente á rua Paes Brasil n. 17, funecio
nario municipal, solteiro,- com domicilio eleitoral 
no districto municipal, de Realengo. (Qualifica
ção ex-officio^ B. E. 77.) 

1.5.27.. João de Araújo Costa (2.795), filho.de Alcides de 
Araújo-Costa-e de Esmeralda Gavião Costa, nas-

. cido a.31 de janeiro'de 1914, no Districto Federal, 
1 residente á rua -Imperador n. 329, funecionario 
< municipal de Realengo. (Qualificação cx-officio, 

B. E. 77.) 
Í.528. Raymundo Nonato dos Santos (2.748), filho de João 

Vieira dos Santos e de Izabel Ferreira de Souza, 
nascido a 7 de outubro de 1902, no Piauhy, resi
dente á rua Fernandes Lama n. 23, militar, ca
sado, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de Realengo. (Qualificação ex-officio, B. E. 
n. 47.) . 

1.529. Oswaldo Ramos de Aquino: Lorega (2.747), filho de 
José Ramos da Silva Lorega e de Adelina Tho-
mazia.de Aquino Lorega, nascido a 25 de janeiro 
de 1908, em Pernambuco, residente á rua Aurélio 

v n. 21, militar, casado, com domicilio, eleitoral no 
districto municipal de Realengo. (Qualificação 
ex-officio, B. E. 77.) 

;1.83(í. Euricodos Passos (2.746), filho, de Pedro José de 
Araújo e de Guilhermina Passos, nascido a 29 de 
dezembro de 1906, em Minas Geraes, residente 4 
rua Belém n. 258, militar, casado, com domicilio 

'eleitoral no districto • municipal - de Realengo. 
. (Qualificação ex-officio, B. E., 'n. 1.853.) 

1.531. Mario Ferreira Paiva (2.745), filho de Appolonio d© 
de Oliveira Paiva e de Jovina Ferreira Paiva, nas
cido a 28 de agosto de 1903, em Santa Cãtharina, 
2° R. I., militar, solteiro; com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Realengo. (Qualificação 
ex-officio, B. E. 71.) 

1.532. Sebastião Machado (2.744), filho de Domingos Soares 
Machado e de Anna Olympia Machado,.nascido a 
48 de janeiro de 1911. no Rio de Janeiro, residente, 
á Estrada de -S'. Pedro, militar, casado, com domi-.. 

cilio eleitoral no districto municipal de Realengo. 
(Qualificação ex-officio, B. E., n, 1.911.) 

1.533. Berillo Fontes de Carvalho (2.739), filho de Tra-
jano José de Carvalho e de Julia de Carvalho 
Porto, nascido a 10 de fevereiro de 1895, em Ser
gipe, residente á rua Anna Telles n. 101,,-Tnilitar, 
casado, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de • Realengo. (Qualificação ex-officio, 
B. E. , n. 1.843.) 

•1.534. Manoel Herculano da Rocha (2.740), filho de Ber-
nardino Monteiro da Rocha e de Amélia Maria da 
Rocha, nascido a 18 de agosto de 1892, em Bra
gança, Estado do Pará, residente â rua dos.Te
nentes'sem numero, militar, casado, com domici
lio eleitoral no districto municipal de Realengo. 
(Qualificação ex officio, B. E., n. 2.378.) 

1.535. Fianklin da Silva Cabral (917), filho de Frankün 
Eugênio Cabral e de Francisca da Silva Cabral, 
nascido a 5 de agosto de 1905, no Districto Fe
deral,, residente á Est. de Guaratiba, funeciona
rio municipal, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Guaratiba. (Qualificação 
ex officio, B. E. n. 73.) 

1.536. Floriano José Vieira (916), filho de Epiphanio An
tônio Vieira e de Deolinda Alves da Conceipão, 
nascido a 3 de março de 1903, no Districto Fe
deral, residente á rua Magarço sem numero, em
pregado municipal, casado, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Guaratiba. (Quali
ficação ex officio, B. E. n. 73.) 

1.537. João Pereira de Oliveira (915), filho de Manoel Luiz 
Pereira e de Francelina Eugenia Pereira, nascido 
a 28 de dezembro de 1904, no Districto Federal, 
residente á rua Catruz, empregado municipal, 
casado, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Guaratiba. (Qualificação ex officio, 
B. E. n. 73.) 

1.538. José de Oliveira (914), filho de Hermenegildo José 
João de Oliveira e de Thereífa Maria da Concei
ção, nascido a 18 de setembro de 1895, no Dis
tricto Federal, residente á rua Pedra, emprega
do municipal, isolteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Guaratiba. (Qualifica
ção ex officio, B. E. n. 73.). 

1.539. Eduardo Bento; dos Santos (913), filho de Pedro 
Bento dos. Santos e de Maria Silvina de Souza, 
nascido a 17 de dezembro de 1884, em S. João 
Marcos, Estado do Rio de Janeiro, residente á Es
trada da Iilha, empregado municipal, viuvo, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Gua
ratiba. (Qualificarão ex-officio, B. E. numero 
73.) 

1.540. Francisco Rodrigues Sampaio (912), filho de Samuel 
' Rodrigues Sampaio, e de Maria Rodrigues Sampaio, 

nascido a 22 de abril de 1909, em Fortaleza, 
Estado do Ceará, residente na Fazenda Modelo, 

^ empregado municipal, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Guaritiba. 
•íQualifcação ex officio, B. E. n'. 73.) 

.1.541. Sebastião Paulmo Pereira. (911), filho de Paulo José 
Pedr e de Maria Felicia de Jesus, nascido a 10 
de fevereiro de 1900, em Gataguazes, Estado de 
Minas Geraes, residente' á Est. de Guaartiba, fun
ecionario. municipal, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de-Guaratiba. (Qua
lificação ex officio, B. E. n. 73.; 

1.542. FeüciaKO José dos Reis (633), filho de José Felix 
: dos Reis e de Juventina Reis, nascido a 3 - do 

maio de 1914, no Districto Federal, residente á, 
rua Tamandaré sem numero, operário publico, 
casado, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Realengo. (Qualificação ex officio, 
B. E. n. 70.) 

í 1.543. Ladislau Èvaristo da Silva . (5.796), filho de Veris-
'( - simo Evaristo da Silva e de Perciliana Ferreira 

da Silva, nascido a 2 de junho de. 1906, no Dis
tricto Federal, residente á praia Branca, numero 
102,, operário, casado, com domicilio eleitoral no 

1 - districto municipal de Santa Cruz. (Qualificação 
requerida.) . . 

1.544. Rubens Luiz de Lemos (886;, filho dc Severino Lnis 
- de Souza e dé Maria.Costa, nascido a 9 de julho» 

de 1915, no Districto Federal,' residenteSárus. 
Cuyabá n. 35, operário publico, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Campo 
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Grande. (Qualificação ex officio, B. E. numero 
70.) 

1.5-15. Arnobio Santiago (600), filho de Arthur José "da Sil
va Santiago e de Maria da Conceição Santiago, 
nascido a 4 úa março de 1907, no Estado do Rio 
de Janeiro, residente á rua Eelippe Cardoso nu
mero 69, funecionario publico, casado, com do— 
micilio eleitoral no districto municipal de Santa 
Cruz. (Qualificação requerida.) 

1.546. João Marinho Soares (919), filho de Antônio José. 
V Rosa Soares e d e Eliséa Joaquina Magalhães Soa

res; nascido a 17 de agosto de 1897, no Districto 
Federal, residente em Guaratiba,, empregado mu
nicipal, casado, com - domicilio eleitoral no dis
tricto municipal-de Guaratiba. (Qualificação ex 
officio. B. E. n. 73.) • 

1.547. Júlio Raphael Machado (918), filho "de- Gonçald Ra
phael Machado è de Ermelinda SanfAnna Macha
do, nascido a 1 de junho de 1908, no Districto 
Federal residente á rua Matto Alto, empregado 
municipal, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Guaratiba.- (Qualificação 
ex officio, B. E. n. 73.) 

.1,548. Mario>-da Silva Mendes (5.818), filho de João Joa
quim" Mendes e dé Francisca Alves da Silva Men
des, nascido a 5 de fevereiro de 1887, no Districto 
Federal, residente á rua- Coronel Agostinho nu
mero 7, negociante, casado, eom domicilio.eleito
ral • no "districto < municipal de Campo Grande. 
(Qualificação requerida.) • .-' • 

1.549. Alfredo Alves Ferreira (3.832), filho de Zefcrino 
Ferreira- Melehiades e de Julia Pereira da Silva, 
nascido a 9 de maio de 1907, no Districto Federal, 
operário, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Realengo. (Qualificação re
querida. ) 

1.550. Antônio José Rosa (4.721), filho de Manoel José-Pi
menta e dè Anna Rosa da Trindade, nascido a 12 
de junho de 1905, no Districto Federal, residente 

. - á. rua Rio da Prata, lavrador, solteiro, com do
micilio eleitoral-no districto municipal de Campo 
Grande. (Qualificação requerida.) 

.1,551. Waldyr Rezende (801), filho de Júlio Rezende e de 
Joanna Mathias de Rezende, nascido a 6 de feve
reiro de 1916, no Distrieto Federal, residente á 
rua Isidora n. 20, empregado municipal, solteiro, 
eom domicilio eleitoral no districto municipal de 
Santa Cruz. (Qualificação ex officio, B. E. nu-

• mero 73.) ..-
• 2.279. -Manoel-Lourenço Soares, filho de, Lourenço José Soa

res e de x\ntonia Maria da Conceição, nascido a 
5 de janeiro de 1899, no Estado de Pernambuco, 
residente á Est. de Guaratiiíã, empregado muni-
cipal, casado, com domicilio .eleitoral no districto 
municipal de Guaratiba. (Qualificação ex offi-

•• cio, B. E. 73.) 
.1.552. Gerson Antônio de Castro (799), filho de Américo 

Antônio de.Castro e de Maria Emilia de Jesus,-
nascido a 8 de outubro de 1909, no Estado de Mi
nas Geraes,. residente á : Est. da-Ilha empregado, 
.municipal, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de'-Guaratiba:' (Qualificação-. 

• ex officio, B. -E; 73.) -
.1.553. Fortunata Antônio Machado, .(5.824),• filha de. Tho-

- maz -Joaquim' Machado e de Joanna Antonia Ma
chado, nascido a 4 dó fevereiro* de -1904, no Esta
do do Rio de Janeiro, residente á' rua Álvaro 
Alberto, domestica, solteira, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Santa Cruz. (Qua-

"•'•'= - lificaçãò requerida.)' ••' 
• 1.554. Henrique- Antunes Filho- (796), filho de Henrique 

Leocadio Antunes'e dè Firmina Maria da Concei
ção, nascido a 18 de janeiro de 1896, no Districto 
Federal, residente á Est. de Guaratiba, funecio
nario municipal, casado, com^domicilio eleitoral 
no districto municipal de Guaratiba. (Qualifica
ção ex officio, B. E. n. 73.) 

1,555. Tortuliano da Costa Pimenta (795), filho.de Fran-
• • • • • • cisco Pinto de Campos e de Josephina da Costa 

Pimenta, nascido a 23 de novembro de 1906, nq 
Districto Federal, residente á Est. da Ilha, fune
cionario municipal, solteiro, com domicilio elei-

•• toral no districto municipal de Guaratiba. (Qua-
! ' lificaçãò ex officio, B.B. n. 73.) 

-1,550., Olympio Amaral' Pimentel (785), filho de Pantaleão 

Nolaseò Pimentel-e de Joanna Amaral Pimentel, 
nascido a 12 de outubro de 19lC,"no Estado de 
Alagoas, residente á rua Moema n. 36, operário, 

• do Arsenal de Marinha, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Realengo. 
(Qualificação ex officio, B. E. n. 70.) 

1.557. Pedro Ferreira da Silva (6.121), filho de Estanis'.au 
Ferreira da Silva e de Maria Joanna, nascido a 
21 de dezembro dè 1887,. no" Districto Federal, 
residente á praça da Redempção n. 824, operário, 

; solteiro, eom domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Santa Cruz. (Qualificação requerida.) 

•1.558. Manoel. José'da Silva (701), filho de Manoel Gomes 
da Silva e de Maria José da. Conceição, nascido a 
'24 de maio de. 1890, em Campina Grande, Estado 
dá Parahyba do Norte, residente em Bangú, mili-• 
lar, casado, com domicilio eleitoral no districto 

, municipal de Realengo. (Qualificação ex officio, 
B. E. n. 75.) 

1.559. Glovis Faustino cia Silva (797), filho de Zaoharias 
Theodoro da Silva e de Ceiestina Silva, nascido a 
21 de fevereiro de 1911, em C. Lavras, Estado 
de Minas Geraes, residente á Est. Real de Santa 
Cruz n. 359, funecionario municipal, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto. municipal de 
Campo Grande. (Qualificação ex officio, 8. E. 
numero 73.) 

1.560. José de'Abreu Rangel (798), filho de Li.no de Abreu 
Rangel e de Clarinda de Abreu Rangel, nascido a 
Í8 de março de 1901, no Districto Federal, resi
dente á Estrada de Guaratiba, funecionario mu-* 
nicipal, casado, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Guaratiba. (Qualificação ex-
officio, B . E . n. 73.) 

.1.561. .Napb.it.aly Pereira (1.701), filho de. José Pereira de 
Moraes e de Bertholina Ferreira dos Santos, nas
cido a 27 de fevereiro de 1905, em Conceição do 
Senna, Estado.de Minas Geraes, residente no .Men
danha, operário, solteiro,- com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Campo Grande. (Quali
ficação requerida, B. E. .n. 1.089.) 

1.562. Maria de Souza Marques (1.704), filha de João Mar
ques Pereira Carvalho e de Maria da Conceição 
de Souza, nascido a 16 de novembro de 1900, na 
Districto Federal, residente á íua Fonseca n. 11, 

• .... „ operário, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Realengo. (Qualificação 
requerida, B. E. n. 882.) . 

, 1.563. Nemesio Bispo dos Santos (1.706), filho de. Antônio 
- • Nonato da Silva e de Maria Magdalena da Silva, 

nascido a 8 de dezembro de 1898, no Estado de 
Alagoas, residente .á rua Senador Gamará n.-73,-
operario, solteiro, com, domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Santa Cruz. (Qualificação re--. 
querida, B. E. n. 6.474.) 

•1.564. Emiliana Quirino de Araújo (1.707), filha de Ma-. 
noel Quirino Araújo e de Adelaide Maria da Serra, 
nascida a, 12 de julho de 1906, no Estado do Rio. 

w» . de Janeiro, residente á rua Amaral Costa n. 34', 
' - domestica, solteira, com domicilio eleitoral no 

. . .districto municipal de Campo Grande. (Qualifi
cação requerida,»-B. E. n. 1.571.) 

L56.5. Gabriel Nunes de Souza (1.708), filho de Pedro José 
- de Souza e de Amélia Gomes de,Souza, nascido a , 

9 de novembro de 1895.no Estado do Rio de Ja
neiro, residente, do Mendanha, lavrador, solteiro, 

' r com domicilio eleitoral no districto municipal de-
Campo Grande. (Qualificação 'ex officio, B. E. :, 
77, n.. 43.4.) . -

• i.566, José-da Silva Paiva (1.709), filho de João Carlos. 
de Paiva e de Luiza da Silva Paiva, naseido a 19. 
de março de 1909, no Districto Federal, residente 
á r u a Padre Nabuco n. 98, operário, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Gua
ratiba. (Qualificação requerida, n. 6.-799.) -." 

- 1.567. Aridalcina da Silva Valente (1.710), filho de Lu-
• do-vico da Silva Valente e de Presciliana Rosa Va

lente, nascida a 17 de junho de 1913, no Districto; 
Federal, residente á rua Felippe Cardoso n. 28, 
estudante, solteira, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Santa Cruz.. (Qualificação re
querida.) , 

.1.568. Augusto Fernandes - (1.711), filho de Francisco Fer-
,; .. nandes.e de Maria Fernandes, nascido a 10 da 

abril de 1896. no Estado do Rio, residente á rua 
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Conciliação n. 21, . lavrador, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Santa 
Cruz. (Qualificarão ex officio, B. E .77 , n. 673.) 

1.569. Jorge Moreira da Silva (1.717), filho"de Álvaro Mo
reira da Silva e de Maria Moreira do Patrocínio, 
nascido a 30 de março de 1907, no Districto Fe
deral, residente á rua Aristela n. 13, commercio, 
casado, com domicilio eleitoral no-dislricto muni
cipal de Santa Cruz. (Qualificação requerida, 
n. 1.396.) ' 

1..57Ü.-.Plimo. de Oliveira (1.716). filho de. Antônio de Oli
veira e de Erigida Maria da Conceição,'nascido a 
9 de junho de. 1904 no Estado do Rio de Janeiro, 
residente em Caxamorra, lavrador, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Gua
ratiba. (Qualificação ex officio, B. E. 77, nu-

• mero 350.) 
1.571. Geraldo Martins (1.718), filho.de Anna - Maria dc 

Jesus, nascido a 17 do junho dó 1911, em Gata-* 
guazes, Estado-de Minas Geraes, residente á rua 
,Tieté n. 18,. commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Realengo. 
(Qualificação requerida, n. 160.) 

1.572.-Mario Gomes de Oliveira (1.719), filho de José Go
mes de Oliveira e de Maria Rosa dc Jesus, nas
cido a 30 de setembro de 1914,. no Districto Fe
deral, residente no Monteiro, operário, solteiro, 
com domicilio eleitoral no.districto municipal de 
Campo .Grande. (Qualificação'requerida, numero 

1.573. Domingos Figueira de Souza Filho . (1.721), filho de 
: - Domingos Figueira de Souza e de Maria Fructuo-

sa, nascido a 26,de outubro de 1897, no Estado cio 
Rio de Janeiro, residente em. Lameirão,. lavrador, 
casado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal 'de Campo Grande, fQualificarão requerida 
n. 1.664.) 

1.574. Antônio Thion -(! .722), filho do. Eva Thion, .nascido 
• a 13 de maio de 1906, em Solingen, Allemanha, 
. residente- á rua Primeira, sem.numero, lavrador,-

casado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Santa Cruz. .(Qualificação ex officio, B. 
E. 77. n. 766.) 

1.575. Orlando Lopes de Almeida (1.723), filho de Domin
gos Lopes de Almeida e de Maíoina da Silva'Al
meida, nascido a 5 de outubro de 1900, no Estado 
do Rio de Janeiro, residente á Estrada de Santa 
Cruz,- lavrador, casado, com domicilio eleitoral no 

.'districto municipal de Campo Grande. .(Qualifi-
, cação ex officio, B. E, 77, n. 542.) • 

1.576. Cosmo Francisco Vicente (1.726), filho de Fran
cisco'Vicente e de Jesuina Vicente, nascido a 24 
de março de 19.10, no; Districto Federal, residente 
á estrada de Santa Cruz, commercio, solteiro, com 
domicilio eleitoral . no districto municipal de 
Campo Grande., (Qualificação requerida, numero 
1.264.) 

1.577. José Soares da.Silva Netto (1.727), filho dc OnOfre 
da Silva Soares e de Hermogenia Rosa Gomes,nas
cido a 12.de outubro de 1896, no Estado do Rio de. 
Janeiro, residente á -rua.Leandro Costa n. 23, 
commercio,, solteiro, com domicilio, eleitoral no 
districto mimieipaj de Campo Grande; (Qualifi
cação requerida, ii.. 994.) 

Í.578. Cizínio da Cruz (1.728), filho de Silverio Montes e -
de Maria cie Jesus da Conceição, nascido a" 15 de 
novembro de 1889, no Estado do Rio de Janeiro, 
residente np. Mendanha:, lavrador, solteiro, com do
micilio eleitoral .nó districto municipal de Campo 
Grande. (Qualificação ex officio,- B. E. 77, nu-

• mero, 364..) 
-1 579. Joaquim Caetano Fontes (1.729),.. filho de Julia 

Thereza do Amor Divino, nascido a 6 dc'.setembro 
de 1903, no Districto Federal, residente ã rua Eue-
dina n. 38, operário, casado, com domicilio elei-

. toral no districto municipal, dé Realengo. (Qua
lificação requerida, n. 6.058.) 

í.580. ; Luiz Hortencio de Souza (1.733), filho de Piasilda. 
Moreira, de Souza. e. de Maria Hortencia dos San
tos,'nascido a 31 dé-maio de 1908,-no Estado do 
Ceara.-residente em.Caixamorra, .lavrador, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Guaratiba. (Qualificação ex officio, B. E. 77, 
n. 740.) • , ' ' . ' . 

1.581'. Pedro Damião da Silva (2.767),. filho cie Guilherme 
Gomes da'Silva edeVicforia Gomes da.Silva, nas

cido a 23 de fevereiro dc 1894, no Estado de Per
nambuco,, residente á rua São Bernardo n. 205, 
militar, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto. municipal de Realengo. (Qualificação -ex 

•> officio, n. 1.905.) 
1.582, João Carlos da..Malta (2.706), filho do Luiz^Fran-

celino Pereira da Matta e ,cíe Maria Soares' da Ga
mara Matta, nascido a 7 de agosto de 1895, no Es
tado do Rio Grande do Norte, residente á rua Ca
rolina. Machado n. 50, militar, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Rea
lengo. (Qualificação ex officio, n. 1;88S.) 

1.583., Luiz Gonzaga Damasceno (2.765), filho de Job Faus
tino Damasceno e de Antonia Eugênio Damasceno, 
nascido a 21 de junho dc 1905, no Estado do Rio . 
Grande do Norte, residente á rua Alagoas n.- 52, 
militar, casado, -conr domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Campo Grande. • (Qualifica
ção ex officio,,n; 1.894.) 

1.584. Aristides Villar dc Vasconcellos (2.764), filho de 
Francisco Villar de Vasconcellos e de Francisca 
Bezerra Leite, nascido a 20 de novembro de 1904, 
no. Estado de Pernambuco, residente em Retiro, 
'militar, casado, com -domicilio eleitoral no dis-
Iricto municipal dc Realengo. (Qualificarão ex 
officio, n. 2.338.) 

1.585. Joaquim Legitimo Barbosa (2.703), filho de João 
Legitimo Barbosa e de Joviua Maria Barbosa, 
nascido a 4 de fevereiro de 1897, no Estado do 
Rio Grande do Norte, residente erh Guatambu, 
militar, casado, com domicilio eleitoral no dis
trieto municipal do Realengo. (Qualificação ex 
officio, n. 1 ;889.) 

Í-5S6. Antônio Brito Maciel (2.762), filho dc Manoel Jc-
i-onymo Maciel e de Maria de Nazareth Maciel, 
nascido, a 18 de junho de 1908. no Estado do Pará, 
residente a rua Manoel Duarte n. 90. militar, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Realengo. (Qualificação cx officio, 
n. 2.327.) 

. 1.587. Francisco de Souza Ribeiro (1.671), filho dc F.lpidio 
de Souza Ribeiro o de Rosa dos Santos Feia, nas
cido a 5 de outubro de 1911, no Districto Federal, 
residente á rua Conselheiro Junqueira n. 82, ope
rário, casado, com domicilio eleitoral.no districto 
"íunicipal de Realengo. (Qualificação requerida, 
n. 1.533.) 

. 1.588. Satyro de Medeiros (1.67.2), filho dc Manoel Car
reiro de, Medeiros e de Euridice da Silva Carreiro, 

-nascido a 12 de janeiro dé 1906, no Districto Fe
deral, residente á rua Fonseca n'. 193. commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto - mu
nicipal de Realengo. (Qualificação requerida, nu
mero 5.225.) 

. J.580. Sebastiana Ferreira (1.692), filho de Amélia Fran
cisca .Maria .da Conceição, nascida a .5 'de julho 
de 1902, ém Conceição. tíe Macabu, Estado do Rio 

' •' «• de Janeiro, residente á- riia Tenente Lyra nú
mero 76, domestica, solteira, com 'domicílio clei-

- - coral no districto municipal c'é Realengo. (Qua-
.„ lificaçãò.-requerida, n.. 1.487.) 

1.590. Alcides Lúcio Rodrigues (-1.694\ - fiJio de João 
Lúcio Rodrigues e de Maria da Conceição Ro
drigues., nascido a 14 de abril <U-: 1914, nc Esta-

- do do Rio dé Janeiro, residente ú estrada Mon--
teiro, commerc-iD, solteiro, com domicilio eleito
ral -no districto municipal de Guaratiba. (Quali-
ficí-ção requerida, n. 1.509.) 

.1 .501. Pedro José Mendes - (1.394), • filho dé Catharina 
Maria da Conceição, nascido a 10 de outubro de 
t«8Ò, no Districto Federal, r-ésmenle á estrada 

. ' Santa'Cruz, "lavrador, casado, com domicilio elei-
íoral no districto municipal de Guaratiba. (Qua
lificação requerida, n. 4.457.) -

i 592. Waldemar Ribeiro Í2..002), filho de Antenor Ri-
beiro"e de Julia Ribeiro, nascido a 14 dc novem-
.bro-do 1915, no Districto Federai, "residente á 
ruá Herval, -funecionario publico,, solteiro, com 
ílòmícilio eleitoral no ''distrilco municipal de 
Realengo, • (Qualificação requclda, n. Í.199.) 

.1.593. Djalma-de Assis Barbosa (1.655)-,' filho de íideffonso 
de • Assis Barbosa e de Djanira Barbosa, nascido 
a 20 de julho de -19i'2,'no Distrcto-Federal, re
sidente á rua Barão Ladario n. 36, comraorcio/^ol.-
teiro, com domicilio .eleitoral.- no, districto mu-
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nicipal cie Santa Cruz. (Qualificação -requerida, 
n. 1.390.) 

1.594/ Rubem-Santos '-(1.657), filho de Izabel dos Santos,; 
nascido a 6 de junho de 1913, no Distrieto Fe
deral, rosidente á rua Bang-ii n. 30, .commercio. 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal cie- Realengo. (Qualicação requerida, nu
mero 6.165.) - , . 

.1.595,-Palemio Ernesto de Oliveira (1.660), filho de-Ma
ria Thereza das Dores, nascido a 11 de outubro 
tíe 1897, no Disfricto Federal, residente em 
Sepetiba, operário, casado, com. domicilio -
eleitoral-no districto municipal de Santa Cruz. 
(Qualificação .requerida, n. 1.449.) 

S.59G. Joveiino. Jacomo da Silva (1.664), filho de jnrmo 
Jacome da Silva e de Antonia Maria da Concei
ção, nascido a 1 de janeiro de 1S06, no Districto 
Federal, residente ã rua Indústria! n. 44, 
solteiro, operário, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Realengo. (Qualificação 
requerida, n. 5.355.) 

1.597. Palmyra de Souza Araújo (1.668), filha de José oe 
Souza Araújo e de Joanna de Souza Araújo, nas
cida a 28 de outubro de 1912, no Districto Fe
deral, residente á rua. Princeza Imperial n. 598, 
domestica, solteira, com domicilio ' eleitoral . no 
districto municipal de Realengo. (Qualificação 
requerida, n. 1.303.) 

1.598. Clodomiro de Pontes Cunha (1.067). fdíio de Antô
nio Bonates da Cunha e de Maria Conceição 
Pontes, nascido a 2 de janeiro de 1899,' no Esta
do do Ceará, residente á rua Felippe Cardoso 
n. 28, typographo, casado, .com domicilio eleito
ral no districto municipal de Santa Cruz. (Qua
lificação requerida, n. 1.136.) 

.1.599. Cláudio Moura (1.679), filho de Victorina Maria 
/da Conceição, nascido a 10 de outubro de 1888, no 
Estado do Rio dé Janeiro, residente á rua Duque 
de Caxias n. 1, funecionario municipal, solteiro, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal dc 
Santa Cruz. (Qualificação requerida, n. 6.426.) 

1.600. Anlhero José de Souza (1.548), filho de Parreira 
Ferreira da Gosta e de Maria Belmira da Luz, 
nascido a 12 de março tíe 1910, no Districto Fe
deral, residente á estrada da Pedra, lavrador, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Guaratiba. (Qualificação ex officio, B. 
E. 77,, n. 23.) 

2.208. Octavio Leopoldo do Nascimento (i.549), filho de 
Manoel Leopoldo do Nascimento & de Perciliana 
M. da Conceição nascido em 1884, em Guara
tiba, ' Districto Federal, residente no Cami
nho do Abreu, lavrador, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Guaratiba. 
'Qualificação ex officio, li. 'E; 77, n. 839.) 

1.601. Octavio João Dias (1.550), filho de. Bento José 
!Oias'e de Clara Maria, nascido a 20 de novembro 
de 1890, no Estado de Pernambuco, residente á 
rua Nestor n. 70, empregado federal, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal dc. 
Santa Cruz. (.Qualificação requerida.) 

-1.602. HJ&Qoel Ribeiro Mendes (1.551), filho de CrescencíC 
Ribeiro Chaves e de Emilia Balbina da Concei
ção, nascido a 31 de agosto de 1906, no Districto" 

. Federal, residente em Piabas; lavrador, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Guaratiba. (Qualificação requerida.) 

1.603. Antônio dos Santos Rodrigues (1.552), filho de José' 
dos Santos Rodrigues e de Antonia Jesus Carva
lho, nascido a 18 de setembro do 1909, no Distri
cto Federal, residente em Retiro, lavrador, 
solteiro,^com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Guartiba. (Qualificação requerida.)] • 

1.604. Henrique Barros de Oliveira (1.553), filho de Se 
bastião da Costa Lima e dé Maria Rosa, nascido 
a 13 de junho cie 1900, no PJslado do Maranhão, 
residente á estrada 'dá Pedra, lavrador, casado, 
com ciomicilio eleitoral no districto' municipal 
de Guaratiba. (Qualificação requerida.) "-

2.209. Demetrio Ignacio" de Oliveira (1.554), filho de Se 
bastião Ignacio do Oliveira e de Minervina Maris 
da Conceição, nascido a 18 de agosto de 1912, nc 
Estado do Rio dc Janeiro, residente á estrada dn 

-Matriz, lavrador, solteiro, com dom.cilio eleito
ral no districto municipal cie Guaratiba. (Quali
ficação, requerida.) . . 

1.605.' Manoel dc Souza Teixeira (1.555), filho de Faus* 
tiniano de Souza Teixeira e de Luiza Felismina 
de Araújo, nascido a 3 de março de 1899, no Dis-, 
tricto Federal, residente á estrada da Ilha, la
vrador, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Guaratiba. (Qualificação re
querida.) - - -

1.600. Adelino Alves de Carvalho (1.556), filho cie Maria 
Anna Soares, nascido a 2 de junho de 1891, no 

• - Districto Federal, na,Barra de Quarata, lavra
dor, casado, com domicilio ehatoral no districto. 
municipal de Guaratiba. (Qualificação reque
rida.) 

1.2.10. Irineu Alves. Pereira (1.557), filho de Valentim 
Alves Pereira e dè Adelaide Francisca Barbosa, 
nascido a 6 de dezembro de 1901, no Districto 
Federal, residente á estrada da Barra, operário, 
easado, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Guaratiba. 

1;607. Juão de Oliveira Braz • (1.558), filho de Antonia cio 
Oliveira Torres, nascido- a 24 de junho de 1886, 
no Districto-Federal, residente á rua Aracy nu-r 
mero 750, commercio, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Campo Grande, 
(Qualificação requerida.) 

1.608. João Antônio de Carvalho (1.559), filho de Maria 
Anna da Conceição, nascido a 26 de janeiro de 

• 1895, no Districto Federal, residente á Barra c!e 
Guaratiba, lavrador, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Guaratiba. (Qua
lificação requerida.) 

1.609. Henrique José Pestana (1.560}, filho de Henrique 
José Pestana, e de Julia Maria da Conceição Pes
tana, nascido a 11 de outubro de 1907, no Distri
cto, Federal, residente á rua Campo de São João, 

- lavrador, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Guaratiba. (Qualificação re
querida.) 

.1.610. Rubem Muniz (1.561), filho de João Baptista do 
Nascimento e Vitalina Maria Sampaio, nascido a 
4 de abril de 1905, no Districto .Federal, resi
dente á estrada da Pedra,. lavrador, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de 
Guaratiba. (Qualificação requerida.) 

'1.611. Durvalino Alberto Alves (1.562), filho dc Alberto 
Paulino Alves e de Maria Alves de SanfAnna, 
nascido a 29 de agosto de 1903, no Districto Fe
deral, residente á estrada da Barra, pescador, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu-

.nicipal de Guaratiba. (Qualificação requerida.) 
1.612. Epiphanio Alves de Jesus (1.503), filho de Jovino 

Alves de Jesus e de Pautilha Maria de Jesus, 
nascido a 23 de agosto do 1903, em Vassouras, 
Estado do Rio de Janeiro, residente em Canta-v 
gallo, lavrador, casado,-, com domicilio eleitoral 
no districto-municipal de Guaratiba.- (Qualifica
ção ex officio, B. E. 77, n. 86.) 

1.613. Alberico de Menezes (1.564), filho de José de Me
nezes e de Apolinaria de Menezes, . nascido a 2 
de março de 1902, no Districto Federal, residente 
á estrada da Pedra, lavrador, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal, do Guara
tiba. (Qualificação ex officio, B. E. 77 n. 8.) 

2.211. Manoel Alves de Jesus (1.565), filho de Jovino Alves 
de Jesus e de Pautillia Maria de Jesus, nascido 
a 8 de março de 1911, no Districto Federal, resi
dente á estrada do Monteiro, lavrador, solteiro, 
corn domicilio eleitoral no districto municipal 
de Guaratiba. (Qualificação ex officio, B. E. 77, 
n. 773.) 

1.614. Pedro'Marques de Souza (1.506), filho de Antônio 
Marques de Oliveira e dc Esperidiana Maria de 
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{JRcelra, nascido a í'5 de agosto -cie 1S87, BÍÕ Ois-
trwto Federal, residente -á estrada da Pedra, la-, 
vrarloi',. casado, com domicilia eleitoral -nò dis-
ü-ie-to iutrasc*pal. de - 'Giiai-atiba. -(Qualificação ex 
O)Í:KÍO?B. E. 77, ffl. 7íí9.) 

1.01-5. Antônio Thomaz Gomas {1..?«.7), falho de João 
Tooi-naz -Guines.,e-dc .Vienicia Dias dos.Reis, nas-
•«i-ova- 57 de.janeiro de no ©is.Mclo Fe-
desaL ^residente'a estrada da 'Pedra, lavrador, 
esteiro, som domicilio -eleitoral no-districto inu-
!Íici'ijál cie Guaratiba. {Q^xalííiéação requerida';) 

1.016-, Xoriva-l Machado .{1..&8S), íilho de Juiapio Raphael 
Macháflo e de Beiiedicia Maria Rosa, nascido a, 10 
dezembro, -cia 1009, no .Distrieto Éederal, resi
dente em Cantagaíia, eaminciício, «clteiro, com âa-

<'. .micilio eleitoral no districto municipal de-Gua-
jatüba. 'Qualificação requerida.'} . • \ 

4.01,7. -Porcino .Custodio Vargas (1.569), filho de Francisco 
Custodio Vargas o de Maria Bphigenia Vargas, has-

' Cido a 1 de j-ulho de 1905, no'Dish-ioto Feieral, 
residente á rua Barra, jpescado-r. casado, cora ..do-' 

• .raiexlio eleitoral no distrieto -municipal de Gua-
i-atiba, (Qualificação recraerida.) 

1.018. Emygdio Pereira (.1.570), filho de Eduardo Pereira e 
ae SeMstiana Maria do Nascimento, nascido a 22 
:iüe março de .1878, no Estado do -Rio de .Janeiro, 
residente á .rua da Caminho do Rio, lavrador, 
viuvo, com domicilio 'eleitoral no districto rouni-

'.municipal de Realengo. (Qualificação "ex-officio", 
" . B. I:'.; 77, n . 101.) 

1.(51*9. Eofrcsio Cardoso (1.571), filho-de Ramiro -Sebastião 
'Cardoso e de Jdalina -Ludovima Cardoso, naseido 
a 2 de janeiro cie ISIS, no D.istr.-icto Federal, resi
dente á rua Matto Alio,, lavrador, -solteiro, com do
micilio eleitoral -no distrieto manicipal de Gua
ratiba. 'NJualifâcação requerida..'.) . v 

1.78.2. "Napoleão cie Freitas RamaTbo (Í.324), filho de Raul 
de Freitas Ramalho e de -Cecilia de Freitas Aama-
nio^uasc.ido a 18.de •dtezesabro f̂le 1912,. no Districto 
F-ederal, Tosident-e no Iteatengo, fiínccionario pu-
liíãco, solteiro, ío-m domicilio elei-toTal no districto 
amnicipaí -de Realengo.. (Qualificação "ex-officio", 
B. E.. 70.) 

1.783. Mariano Alcides de Castro <-l .3155, filho de Francisco 
•cie,/Paula-Castro-a de 'Maria Erigida, nascido a Í7 
de outubro de 18SG, em São Luiz -de.--Cac.eres, Es
tado - de Matto -Grosso, .residente na' ,-Éátrada do 
Realengo, militar, casado, com domicilio -eleitoral 
no disír.ieto ;mnnic.:ipal de -Realengo.. (Qualificação 
^ax-otfieio'?, iB.' E. '7-5.:) 

3.'78')'. .Pedro Lourenço -de Tânia (l.'S46), •filho de Lourenço 
José âa "Silva o de Aguiôa Maria da Conceição, 
nascido a .22' dc julho, de .1900, em Pesqueira, Es
tado de • Perxmniba&o, .residente á rua ri-iuceza 
l/eopolclina, operário, casado, com domicilio .elei
toral :no ífetricto Tumficipal de Realengo. (Qualu 
íiieação requerida, n , .-488,j 

-1.7S5. Ma-rio-Sampaio (1 .'547'), filho de Francisco Roberto 
.Paires Sampaio e de'Francisca Narclzã: Sampaio, 
nascido a .2-7-de agosto de 1!902, no Districto Fe
deral, residente-á rua Rangel Pestana, n. ,43, cani-
'/n-erei-o, casado, cop" domicilio eleitoral no distri
cto municipal -de Realengo. (-Qualificação reoue-

. .rida, ir. &..20G,.) .. • 
i.TSO. MargaridaBálaia.de-fe-ífeto iK.MZ), filha de -Antônio 

-Rente Raymirodb Bahia -e Leopoldina Bahia, nas-
. eiíta a 27 Cie «ov-eirtro-de no Districto- Fe-

dei-al, --residente ã rua-"Manoel Liago n. - -40, da-
ctylagra*pliat casada, com -domicilio eleitoral no 
distrieto m-uniciiial de,Santa Cruz. (Qualificação 
rociueritla, ir. G'„ 2'57..') .. • • 

•4.783-. irQiitd Erancisc-o i(;l..59'5'), lillao. de José Francisco Jú
nior .e de 'Lufea Rodrigues ©oiifcy, nascido a 12 de 

. jahfco de l,9íí;2,' aro Disteiefo Federa I,: residente á 
•ma. OÍÍM3;ti. 307,.comeceia, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto .munieipal: de Campo Grande.-

, (QuáíiÉicaiíão requerida, .n.. 5..7:1.0.) 
a.788. -Gtywrm ftosalina A-lvcs (1...50S.il, filha de Antônio 

.. Reynalclo Alves e de Flosalína Maria Alves, nasci
da a 3 de maio de 1884, no Districto Federal, re
sidente á rua Amaral Costa n. 42-A, domestica, 
casada, com domicílio eleitoral: no districto amni-
cipal de Campo Grande. (Qualificação requerida, 
u. 48.) 

2.212. Álvaro José -'Romão (2.727),-filho de Manoel José Itc-
mão -e Antonia Rosa de Freitas, -nascido a 25 de 
outubro de 1909, no Districto Federal, .resiáení-e à 
rua Matto Alto, lavrador, solteiro, -com 'domicilio 
eleitoral" no -districto municipal de Guaratiba, 
(•Qualificaelo requerida.! 

-1.789. "Soverino 'Carvalho do Amaral (2.72(5),. filho de. José 
Vicente de Carvalho e firmina Rosalina Dorothéa, 
nascido a 5 de fevereiro de 1905, no-Distrieto Fe
deral residente á Barra da Guaratiba, pes
cador, -solteiro, com domicilio eleitoral .no muni
cípio de Guaratiba. (Qualificação requerida.) „• 

1.790. l*odro Drogo.Valin (1,6481), filho de Diogo Valin da 
Silva -e 4è .Manuela Margarida Leoeadia, nascido 
í 29 de junho de 1898, no Estado de São Paulo, 
rosidente à. rua Prado. Júnior n. 1S9, empregado 
inunicipal, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Santa Cr.iz. (Qualificação 
B. E . n. 164.) 

1.701. Luciano 'Dumano (1.649.5, lillio de Lueiano Dumanc»-
e de Generosa Conceição, nascido 'a 25 de-agosto 
de 1908, no Districto Federal, residente á rua Pri
meira n . 338, operário, solteiro, com . domicilio 
eleitoral no districto municipal de Santa Cruz. 
•{Qualificação requerida, a. 1.636.) 

1.792. Sebastião Siqueira (1,651), filho de João Siqueira e 
de Maria da Encarnação, nascido a 13 de janeiro 
de 1'915,'no iDistócto Federal, i-esidente a.avenida 
Matadouro n. 91, cemmercio, solteiro, com eljni.*-
cilío eleitoral no districto manicipal.x cie Santa 
Cruz. (Qualiiiicação requerida, 13.' E. n. 1.382.)j-

1.7-93. Zulalia Monteiro Barbosa •( 1.6521, filha de Benigno 
- Monteiro e de Julieta Maria de Moura, naserda a. 10 
de novembro de 1902, residente á rua Coronel 
Agostinho n.. '51,. domestica,' viuva, .com domlcüio 
eleitoral no districto manicipal de Campo• Grande. 
(Qualificação requerlaa, B. E . o. 1.60.2,.') 

A.794. Arthur José Dias- (.1.653), filho de Lourenço José Dias 
•e do Alminda Maria da Conceição, nascido a S de 
urtho de 1916,-no Distrieto Federal, residente á 
•vt-a :Fi'-ü.ncisco Fíelisario u. 37.2. ojieratio, solteiro, 
eom domicilio eleitoral no districto.municipal de 
Santa-Craz. (Qualificação requerida, n . 1.623.): 

1,795. Nilo de Mattos (.1.372), filho de Cândido Joaquim de 
Mattos e Francellina- Vieira -de Mattos, naseido a 
.27 de outubro de 1:90.9, no '.Districto' Federal, resi
dente á rua Feira sem numera, compositor, sol
teiro, com domicilio eleitaml no districto muni
cipal de Guaratiba. --(Qualificação requerida. i 

1:796. João Luiz Jardim Filho( (1 .'573). filho de João Luiz 
' . :Taráim e do Luiza fie Jesus- Jardim, nascido a i 

de abril de 1.903, no Bis'trieto-.Federal,. residente á 
Estrada lüo-São Paulo sem numero, lavrador, ca
sado, com .domicilio eleitoral mo districto muni
cipal de Ttcaiengo, (Qualificação requerida.) 

1.71)7. Maootíí Ctaro de Oliveira (1.S74), filho de R-emualclo 
Claro de -Oliveira e de Anna Delphiná da C.oueei-

. • ção, -nascido a 4 de sõtentbro de 19-03, no Districto 
Federal, T-esidente â Estrada -Rio--São Paulo sem 
numero, empregado mumcipal. casado, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Realengo. 
(QiU-alifficaf-ão requeria a,) 

1.798. Ponéiano Macedo (1.582), filliô de João Macedo do 
Luci-ncla Macedo, .nascido a~"Sô de setembro de 1905, 
no Districto " Federal,' residente á travessa da 
Cihi-ca semi numera, operarüo, soíteiro, com domici
lio 'eleitoral no-districto municipal de Realengo, 
(Qimalíifieação ^requerida. | 

1.763. Orbmdo Tiag&s (-1.-583), "filha de Oaofre Lages.,! de 
Staiia"Lages, n-ascido a iS de dezembro cia i9i l . no 
•DistrM'0 Federal,- restófente á rua. Silva' Cardoso 
«. "75, operaiio, casada, eom domicilio eleitoral no 
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districto municipal de Realengo.- (Qualificação 
; requerida-, f 

,1.764, Guilliermina Seabjra de Macedo (.1.585), filha ds 
Francisco Seabra de Almeida e de Delphiná Seabra 
de- Almeida,, nascida a. 8 de junho de 1907-, na 
Barra âb Pirahy, Estado do- Rio de Janeiro, resi
dente & rua Junqueira n.' 122, parteíra, viuva, çám' 
domicilio eleitoral'no districto municipal dc Rea
lengo. (Qualificação requerida,). •' . 

1.765. Antenor JoséT dá Silva (1.586), filho de José Luiz da-' 
Silva e de Dali!a .Maria; da-Silva, nascido a 14 de 
dezembro de 1915, no Districto Federal, residente 
a Estrada da Pedra sem numero, operário, 
solteiro, cem domicilio eleitoral, no. districto mu-

.'ni-eipa]'dé Guaratiba. .(Qualificação requerida.), 
.3.766.- Maria Alice de Queiroz Ferreira (1.588), filha de Eu-* 

clydes dé Queiroz e de Jòsephina Helena d» Quei
roz, nascida-a 9.de abril de-1903; rio- Território do 
Acre, .residene.â rua Alagoas n. 63, domestica, ca-, 
sada,' com- domicilio1 eleitoral no districto munici
pal de Guaratiba(Qtra-lifieaeãb. requerida.) 

.'l.TOf; José Ferreira da Silva (1.591 Vfillia da-Antônio Pe
dro da Silva e de Joanna Francisca da Silva, nas
cido a 6- de junho de 19138;, no Estado de Pernam
buco, residente -árua das CMfas n. t0>, guarda- no
cturno, solteira, corra domicilio eleitoral no dis
trieto municipal de- Realengo. (Qualificação re
querida.) 

'. 1.768, Barbara Bahia (í.5'92), filha de Manoel' Bento Ray
mundo Bahia e- Luiza da Coneeição •TwmteilS, nas
cida a 2T, de abril de. 1916, no Districto Federal, 
residente, á rua Barão., dã Ladario n , 60, estudan
te, solteira; cóm domicilio- eiéitora!.' no districto 
municipal de Santa Graz. (Qualificação reque
rida. ) 

: Í . 7 6 9 . Jaeyra. Marques da Paz '(1.593), filha de Emilia de 
Qlive-ira Marques-, nascida a 26 de junho- de 11966, 
.nO'Distrieto Federal, residente á rua Cruzeiro nu
mero 81, operaria,, solteira-, com domicilio eleitoral 
no distrieto municipal de Santa Smz.". (Qualifica
ção requerida.) 

1.770.-José- Barreto de Freitas (2,704), filho de José Alves 
de Freitas e de Anna .Barreto cie Freitas, nascido. 

1 a 17 de- junho de 1966, no. Estado do Ceara, resi
dente á rua Campe ir o-Mór n. 236, vigia- nocturno, 
solteiro, cem ciomicilio eleitoral no districto mu
nicipal-de Campo Grande:. (Qualificação requerida, 
B. E., n, 6.600.) 

'1.771,. Emíiano Vicente da Costa (2.699), filho de; Severino 
" Vicente da. Costa, a de Marcofina Vicente da Costa. 

, nascido a 26 de maio;-de l i l i , no Estado da Para
hyba do- Norte„ residente á Estrada da Pediu nu-
mero- 73,. lavrador,, solteiro, eo.» domicilio eleito
ral no, distrieto municipal de Guaratiba. (Quali
ficação requerida, B . E..„ n., 458.) 

1.172^ Albertino Fernandes Claco (2.707), Filho de Manoel 
Fernandes Claro- o de .Maria Leopoldiha Fernandes, 

. naseido a- 22 de- dezembro de- 190fy no Estado do 
Rio cie Janeiro, residente-â Estrada-Rio-São. Paulo 
n. .742, militar, 2°*'sargento, casado, com domicilio, 
eleitoral no districto municipal de'Realengo. 
(Qualificação "ex-officio"., B» E. 79.) 

1.773. GabrierO-lympio de Oliveira (2.706), filho.de Olym
pio 0-viáioae Oliveira e de: Eya Maria de Olivei
ra, nascido a 2 de novembro de 1906, no Estado 
do. Rio de Janeiroj residente á rua Oito de De-

-zembro n. 102, militar, terceiro'sargento, sol
teiro,, com-ciomicilio eleitoral no districto muni
cipal de Realengo. (Qualificação "ex-officio", 
B. E. 84.}- /' . 

1.774„ Júlio Florentino de Albuquerque (2.708), filho'de 
PossidoníQ Florentino de Albuquerque e de Phi
iomena Maria de Albuquerque, nascido a 13 de 
fevereiro de 1897, no Estado de Alagoas, resi
dente á rua Kavarro Costa n. 15, militar, 2 o sar
gento, casado, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Realengo, (Qualificação "ex-
officio". B. E. 79.). - - ' 

1,775. Antônio Rufino Marques Filho (2.709)„ filho dc An
tônio Rufina Marques e de Maria. Custodia Mar-
cju.es, nascido a 11 de- novembro, cie 1891, no Es-i 
iado do Espirito. Santo, residente a rua Mala 
Lacerda n. 3:6, dentista, ̂ casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal dc Realengo. 
(Qualificação requerida, n. 1,502.) 

1.77(5. Hermes Escalante. (2.714), filho.de Pampilio Esca-
fante e de Francis Esealantc,, nascido a 26 de ja
neiro de 1899, no Rio. Grande, cio Sul, residente' á 
estrada São Pedro n. 3S2, militar, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal do 
Realengo. (Qualificação "es-ofíiciõ". B. E. 84.), 

1.777. José Adèrson de Lima (2.710), filho de. Josino Fran
cis de Lima e de Maria José- de Uma., nascido a 
8 de maio de* 19.0.8, no: Território cto Acre, resi
dente á rua Bernardo . Vasconcellos.' n. 317;, casa. 
1, militar,, casado, com domicilio eleitoral ao 
districto- municipal .de Realengo. (Qualificarão 
"ex-officio". B. E. M..y 

( 1.778. Cesalpíno-Marinho' {2.711)., filho de Jachonias Ma-
.'"*. rinho, é dé liaria Marinho, naseido a 29 de ja

neiro de 1912, em Minas Geraes, residente á rua 
Salustiano Silva n. 2.8, militar, sargento,...soltei
ro, "com- domicilio eleitoral no distrieEo maniei-
paí é*e Realengo. (Qualifieaclao "ex-officio". 

1.779. Oscar.Ávila {231.2), filho da Luiz Osório Ávila e de 
Alzira-Gonçalves Ávila, nascido a. 14deoutubrode 
19/82, na'Rio Grande da Sul,, residente ú esteada 
Eugenia ,n." 8,, militar, 2 o sargento, soffeiro, com 
domicilio, eleitoral no districto municipal dc 
Realengo. (Qualificação "exroffieiO", B. E. 84.) 

1.786, José Alfredo da Silva; {2.71.5),, filho de Manoel da 
Silva e cie Maria da Gonceic:ão:,.rnascido a 18 de 

' • dezembro de 1890, no Estado do Piauhy, resi
dente á r u a Affonso Cavalcante ,n. 22,. mililar,. 2 o 

sargento, casado, com domicilio' eleitoral no dis
tricto municipal de Realengo... (Qualificação "ex-
-Oíficio"."' B. E. 84.) 

' í'.781. -Francis Coelho Fénlcnelle (2..716), filho.de Autonio 
EonfeneRe de Araújo e de Maria. Coelho Fonte-

- nelle, nascido a 31 de marco de 1911, no Estado 
do.Ceará,, residente á rua Magalhães Castro nu-

J :..„ , mero 22.4; militar, 3 Q sargento, solteiro, com do-
mie-iFio eleitoral no districto municipal de Rea-

. lengo. (Qualificação "ex-officio". B. E. 84.) 

1.752. Adalberto de l i m a Prado (2..703), filho de José da 
Gama. Pradore .de Maria de Lima Prado, nascido 
a-3 de. junho dc 1908. cm João Pessoa, Estado da 

•N • P*arallyb.aj'residente á rua. Esmeraldino Bandeira 
... c . 64,, militar, casado,, com domicilie^ eleitoral no 

'- '- districto municipal de Realengo. (Qualificação 
•'"•' • requerida.) 

• 1;.753:. João Rossal (2.702), filhb-de Bonifácio José Rossal 
e «le Maria do Carmo. itiassal,. nascido- a 21 -de de- -
zembro. de 1902, no Estado do Rio Grande do Sul, 
residente, á rua.- Maia n. 9,. militar, casado, eom 
domicilio eleitoralno distrieto municipal de Rea
lengo.. (Qualificação 11 ex-of ficio". ,B„ E. 84.) 

-1.754. Gaspar de Souza Brites (2.-701), filho de João Can-
" - ' f'-' • • • dldo- Bc-ites e de Maria Angelina Souza, nascido 

a 9 de julho de 1007, no Rio Grande, do Sul, re» 
sidente árua. do Mattoso n, 85, militar, solteiro. 

" com domicilio eleiloral no clistraito municipal-de 
Realengo. (Qualificação "es-officio". B. E. 84.) 

1..755. Nelson Gomes Camargo. (2.790>,fillio de Leonardo 
Gomes-' Camargo e de Isabel Peres Camargo, nas
cido a 8 de maio de 1909, no Districto Federal, 
residente-á rua das Officinas n. 88, mililar, sol
teiro,, com domicilio eleitoral'no districto muni
cipal de Realengo. (Qualificação "cx-officio. B. ; 

- E. 84.) - " 

1.-756. Antônio da Silva.Ferreira' Júnior (2.730), filho'de 
' • f Antônio S. Ferreira e de Joaquina Gomes,, nas

cido a l i de setembro dé 1855, em Portugal, re-
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sidõrité & rua' Alvéâ :.Ã)bért6. • 301,'. cónimerciò, 
casado;, com','domicilio .eleitora".-, ne districto;. mu- ' 
nicipaí.de-SaittaíGruíi- (Qualificação}"requerida.), 

•1:757. Arthur ;Ferreira Maia (2.729)V fiiho'dè. VrthurJFer-
reira -Maiá".jr de? Eniil-iaha. Sampaiè. Maia, nascido 
i 21 de noyembrode lS9C;,nq Districto Federal,' 
residente á rua : Coronel Agostinho,, n.1- 24,. com
mercio; casado, com domicilio, eleitoral'no dis
tricto municipal- cie Campo .Grande; (Qualifica-' 
ção requerida.) 

1.753.- Newton:.Wèllcs (2.728), filho, dé Marco Welles"e de 
Maria Magalhães Wélics, nascido a. I d e maio de 

, 1916, no Districto. .Federal, residente á r u a . Au
rélio Figueiredo n. .56,' estudante, solteiro, com 
domicilio eleitoral, no districto. municipal do 
Campo Grande. (Qualificação requerida.) 

1.759. Antônio,-Francisco Silva (2.705), filho de José 
Francisco Silva e de Carlota Maria, Silva, nasci
do a.5 de setembro-de-1901,-no Estado do Rio de 
Janeiro, residente á rua Alice n. .14, operário, 
casado, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal'do Campo Grande. (Qualificação reque
rida.) • ; • 

í;7GO. Sebastião Lima Silva. (2.698), filho^de Antenor Vi-. 
-éira Andrade e dé Antonia Marques Silva, nas-

" ' ' ' cido a 18 de agosto'dé i912,/no Districto Federal, 
residente no.; Matto Alto,. lavrador, solteiro, com 

- ''domicilio'-eleitoral - -'no-..districto -municipal de 
"juaratiba. (Qualificação requerida.) 

.1:761. Manoel" de' Bulhões Paes (2.697), filho de: José ,de 
ioacedo Reis e de Alzira Augusta Bulhões, nas
cido a 29 de janeiro" de 1903, no Districto Federal, 
residente* á rua Morgado sém numero, commer
cio,' casado, com domicilio eleitoral-no districto 
municipal-de ; Realengo-, (Qualificação reque
rida,) ^ -' : ' , .. - -

•J ..762, Eduardo cia Silva-,Guimarães (2.694). filho de Bento 
da/Silva Guimarães'- e de Flóriana Silva Guima
rães, nascido, a 10 de dezembro, de 1900, no Dis
tricto Federal, residente á rua Bôa Esperança 

' ' '''-. x\.• 7H,"(operario; casado,- com domicilio eleitoral 
' no districto municipal dé Santa Cruz.. (Qualifi

cação requerida.) • < ' 
1.7.40. Antônio-Corneiio'.Damasceno ,(2:690), filho.de Cor-

'nehp Augusto, Damasceno e de Mareelliná. de. Ja-
ítis, nascido-a 27-de,fevereiro de. 1912, no-Estaclo 

... te Minas Geraes, residente á: rua Monteiro, sem 
• . numero; operário, solteiro,' com;.domicilio eleito

ral no.'districto municipal -dê Campo. Grande. 
(Qualificação- requerida!) 

1.741. Antônio Gomes dé Aguiar (2.095), filho-de Paládio 
Gomes-de Aguiar e-de Esmeralda C. Aguiar, uas-

" - cido á 7 de agosto de 1907, n'o( Districto Federal, 
residente á- rua /Senador . Vasconcellos n'.. 39.6, 
operário, solteiro;" com domicilio eleitoral no' dis-

. tricto municipal de Campo Grande. (Qualifica
ção requerida.) , - . 

1.742. Maria Leonor'da Silva Maia (2.674), filha de, M.a-
. noel Pereira da Silva^_ e de, Elvira - do'Espirito 

Santo Godi.nho da Silva, uascida5 a 28 dé abril de 
-' • . .1916,..no, Districto--Fed.er.al, residente á' rua" Se-

: -nadoiv Camárá n. .58;, domestica, casada, com: do-
- micilio eleitoral no; districto municipal, de Santa 

• . , Cruz. (Qualificação requerida, n. 2.160.) 
1.743. Mario de Freitas' Cardoso (2.073), filho. de. Arnaldo 

:!? Freitas Cardoso e de Eugenia^ Maria da-Con
ceição, nascido-a ;5 de março de. 1.910, no Distri-
*-l.o Federal, residente á rua Luiz. Barata i i . '19-A, 
jperario, solteiro, com domicilio'eleitoral no, dis-

\ tricto municipal' de Campo Grande. (Qiraliuea-
- ção requerida, n. 1.707.) ... -

1.744. Oswaldo José dé Castro (2.672). filho de'Antenor 
José de Castro"e. de Maria. Ferreira de.-Castro, 
nascido a 28 de setembro, de '19.1,5, 'no: Districto 
Federal, .residente á rua Ferreira Nobre, n. 105, > 
operário,-solteiro, com domicílio eleitoral rio dis-

, mero nranieipál ,de Realengo. (Qualificação re-
..querida; n. 2.173.) 

1,745. Vital Maccdo'Maia (2.668), filho de Vicente Maia o, 
. de.Jardélina Macedo Maia, nascido a'.28 de abril 

de 1900, em São Luiz dò/Maranhão, residente-ã 
estrada- Reai de Santa Cruz, mililar-, casado.Wcoiii 

. domicilio, eleitoral - rio. disiricto municipal .de 
Realengo? (Qualificação, "•'éx-ofíic.i-j", n. 1.9õ2.). 

1.74.0. Francisco Tourinho cios Santos (2.6*69), filho.de 
. José Aleixo-Tourinho « de Maria .Idalina Touri

nho, nascido a, 10 cie. maio-de 1892, em-Sergipe, 
residente ii rua Derby. Club. n. 42,; militar,' ca
sado, conr domicilio eleitoral no. .districto muni
cipal, de Realengo. (Qualificação .'"'ex-üíf:cio"'.> 

~ ' n." -2.'118.) 
1.747. Mario cios Santos (2.070)'.. filho de Antônio Luiz dos 

Santos ;e de Idalina dos'Santos, nascido á-23 de 
março de 1910, no Estado'do'Rio de Janeiro, pesi-

• lente á rua Felippe Cardoso, ii.'9,-lavrador, sol
teiro, eom domicilio, eleitoral ho districto muni
cipal cie Santa.Cruz. (Qualificarão "ex-officio*"., 
n. 1.345.) 

1.748. João Pedro Netto (2.671), filho.- dc. Virgílio '.José 
i Netto é de Georgina Rosa,.nascido, a 14 de.agosto 

de/i904,,no Estado, do Rio de Janeiro, residente 
á rua Campello Mór n.',88, lavrador, solteiro, 
com ciomicilio eleitoral. no" distrieto. municipal de 

, Santa .Cruzv (Qualificação ;'èx-ofíiei0", n..' 683.)J 
1.719. Oswaldo Coelho (2.67S.)v. .filho -'deC'Francisco Julia 

Coelho. è- de Albertina Domingos cia'Silva, nascido 
a, 27 de março de 1907; ho; Districto"Federal; re
sidente a rua. Geres. n. .39, solteiro, emprestado, no 
commercio; com'domicilio eleitoral no districto 
municipal de Guaratiba. (Qualificação requeri
da, n. 5.4-41.) 

1.-750. Américo Vieira dc Mello (2.679),-filho' de Antônio 
Joaquim de Mello e de Maximina Vieira, nascido 
a 26'de abril de 1897, no Districto Federal, resi
dente á rua cias. Artes n.- 12, casado,'commercio, 
com domicilio eleitoral no districto municipal do 
Campo Grande. (Qualificação, requerida, n. 860.)| 

i .751. Antônio'.Mello da Silva (2.-080), filho de .Maria da 
Silva Neves,- nascido a 8 de julho de 1915, no Dis

tricto'Federal, residente ;á rua Cabüç-ú, solteiro, 
barbeiro,-com'domicilio.eleitoral no districto-mu
nicipal do Campo Grande.- (Qualificação reque
rida, n. 1.825:) 

•I .734.' Alberico Paes Camargo (2.681), filho de • Francisca 
Maria do..Nascimento, nascido á- 11 de junho do 

- 1913,..-uo Districto- Federal, residente á rua Barros 
-Aiargão- n. 50,•solteiro,'commercio, com domici-

, '* lio eleitoral no districto municipal de Guaratiba.! 
(Qualificação'requerida, ii. 2,036.) 

1.735. Rosaria Goncòiçãõ dos. Santos (2,683), filha de Pedro 
- Mendes Gomes e>dé Henriqueta Clara de-: Jesus, 
• nascida a 26 de marco- de 1916, no Districto' Fe

deral, residente ã rua Senador Camará n s 88, sol-
. - teira, domestica, com ciomicilio eleitoral no distri

cto. municipal-.de Santa Cruz.' (Qualificação re
querida, ii. 2.175.) 

1.736.. Nelson .José (Gomes .(2.684), filho dé Justino Josts 
Gomes c- de Migueliná- do Carmo Gomes, nascido 
a ;8 do setembro dé 191,3, .no Districto Federal, 

. residente á rua Cruzeiro- h: 19, -solteiro, serra
lheiro, com domicilio eleitoral uo districto .muni
cipal de Santa Cruz.- (Qualificação •requerida, nu
mero 2.169.) 

2:28o. Edmundo Ferreira da • Silva-.(2.611),- 'filho de Alberto 
Pereira.da Silva e de-Ortiza Pereira cia Silva, nas
cido a 27. cie -dezembro-de 1911, no Districto Fe-

- ' deral, residente em-Guaratiba, ..lavrador, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Guaratiba. (Qualificação requerida'• ex-officio, nu
mero 5.730.) 

1.737. Liiiz Gonzaga de-Menezes (2.042), filho de Francisco 
Accacio'"djo «Menezes e de America da Conceição 

- . -dc Menezes, nascido a .21' de junho de 1906, eiw 
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1.739. 

1.72-i. 

1.725. 

São Luiz, Estado do Maranhão, residente á rua 
Maia n. 38, militar, solteiro, com domicilio elei
toral'no .districto municipal de Realengo. (Qua
lificação ex-offiçio, n. 2.156.) 

Belmiro- Antônio de SanfAnna (2.643), filho de An
tônio Mangueira de-SanfAnna e'Dulcina'Gcrva-
sia Pereira, nascida a. 19 de agosto de. 1905, no 
Districto Federal, residente á ilha de Guaratiba. 
solteiro, electricista,.com domicilio eleitoral no 
districto municipal' dc Guaratiba. (Qualificação 
requerida, n. 4.991.) 

José Rodrigues de Carvalho (2.644), filho de Cla-
rindoTtodrigues de Carvalho e de Maria Calharia 
na de Carvalho, nascido a 20 de abril de 1908, em 
Belém do Pará, residente á rua Belfort n. 82, sol
teiro, militar, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Realengo.-(Qualificação ex-officio, 
n. 1. 437.) 

1.723. Hermes Heraclito de Medeiros (2.645), filho de Ri
cardo Augusto de Medeiros e de Maria Isabel de 
Meirelles, nascido a 28 de agosto de 1891,.em João 
Pessoa, Estado da Parahyba do Norte, residente 
á Estrada do Cajá n. 68, casado, 2 o sargento, com 

, domicilio eleitoral no districto .municipal de Rea-
; lengo. (Qualificação ex-officio,) 

Dcocleciano das'Neves Fraga (2.646), filho de Hor-
tulano das Neves Fraga e de Margarida de Souza 
Leão Fraga, nascido a 29 de julho de 1911, eni 
Victoria, Estado do Espirito Santo, residente á 

- avenida Pedro,II, n. 129,.casa 13, solteiro,, mi
litar, com: domicilio eleitoral no districto munici
pal de Realengo. (Qualificação ex-officio, nu
mero 1.851. )• 

José Rosário de Menezes (2.647), filho de Balbino, 
Luiz do Rosário e de Rita Anna de Menezes Ro
sário, nascido a 2 de fevereiro cie .1916, no -Pis-

.- tricto Federal, residente no Morro do Caboclo 
• ". n. 287, solteiro, lavrador, com domicilio eleito-' 

ral no districto • municipal de1*-Campo Grande. 
(Qualificação' ex-officio, n. 1.80F.) 

3.72.6., Antônio José Sodré (2.630), filho de Antônio Luiz 
. i Sodré e de Chrispina Alves Conceição, nascido a 

. 24 de maio de. 1888, no Districto Federal, resi-
. . . dente em "Vargem Grande, lavrador, casado, com 

, : domicilio eleitoral no districto municipal de Gua
ratiba. (Qualificação requerida.) 

1.727. José Joaquim Vieira da Silva (2.631), filho de José 
Joaquim da Silva e.de Luiza Augusta V." da Si 1-

- va, nascido a 26 dc abril de 1890, no Districto 
Federal, residente á rua Itapagipe n. 225, com-

• j - : . mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Realengo. (Qualificação re
querida.) 

3.728. Arthur Anastácio (2.632), filho de Jorge Anastácio 
e de Julia Anastácia, nascido a 21 de maio de 
1890, no Estado de Alagoas, residente á rua Areia 
Branca n. 74, operário, viuvo, com domicilio elei
toral no districto municipal de Santa Cruz. (Qua
lificação requerida.) ' -

1.729. Antônio-Moreira Arantes (2.633), filho do Joaquim 
/ Moreira. Arantes e de Júlia Moreira da Concei

ção, nascido a 11 dc junho de'1886, no Districto 
Federal, residente á rua Thereza Christina n. 64, 

, ' operário, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal dc Santa Cruz. (Qualificação re
querida.) " . 

1.730. Antônio'Corrêa (2.634), filho de João Manoel Corrêa 
e de Maria Rosa Corrêa, nascido a 5 de dezembro 
de 1909, no "Estado do Rio de Janeiro, residente 
á rua Ladario n. 77, ferreiro, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Saota 
Cruz. (Qualificação requerida.) 

1.731. Antônio Luiz dc Oliveira (2.649), filho dc Flauzmsi 
Maria de Oliveira, nascido a 27 de abril de 1895, 
no Districto Federal, residente em Prata Cabuçú, 
lavrador, casado, com ciomicilio eleitoral no. dis
tricto municipal-de Campo Grande. (Qualifica
ção requerida, n. 1.550.) N 

1.732. 

1.73: 

1.705. 

.jBmerino Paixão (2.648J; filho.de Mamedio Paixão e-
cie Marina. Josepha Conceição, nascido a 5 de ju
nho de-1914, no Districto Federal, residente: á rua 
da Gruta, lavrador, casado, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Campo Grande. 
(Qualificação requerida, n. 1.404.) 

Euclydes -Sebastião de Oliveira (2.650), - filho; de 
Sebastião Firmino de Paiva e de Flora Radia n-
ja de Oliveira, nascido a 5--.de outubro dc 1891, no 
Districto Federal, residente á rua Lamerão n. 94, 

. operário, casado, com ciomicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Campo Grande. (Qualifica
ção requerida, n. 1.824). 

Dclmo de Castro SanfAnna (2.651), filho de Arlinclo 
José de SanfAnna e de. Carlota Anna-de Castro, 
nascido a 15 de dezembro de/de 1912, no Distri
cto Federal,, residente era Matto Alto, commer
cio, solteiro, com.domicilio eleitoral.no districto 
municipal de Guaratiba. (Qualificação requeri
da, n. 464.). . 

1.700. Júlio Alves Machado (2.652), filho de Antônio Ma
chado c dc Emilia Alves da Costa, nascido a l 
de julho de 1911," no Districto Federal, residente 
á rua Rio da Prata, n. 40 ( operário, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Cam
po Grande. (Qualificação requerida,.n. 1.872.) 

1.707. Alfredo OlivèiraLuz (2.653)', filho de 'fito Alves da 
Luz e de Vicentina de Oliveira Luz, nascido a 14 
de março de 1908, no Districto Federal, residen
te á rua Guarahy n. .76, operário, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Gani
do Grande. (Qualificação requerida, n. 1.826.) 

1.708. Bèll da Silva (2.654), filho de Galdino Thomaz da 
, - ^ Silva e de Valentina da Silva, nascido a 24 do maio 

de 1913, no Estado de Minas Geraes, residente á 
" rua Ladario n. '66, lavrador, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Santa 
Cruz. (Qualificação èx-officio, B.E. 77.) 

.1.709. Leandro José Telles (2.626), filho de Justo José Tel
les. e-de Carlinda Maria Telles. nascido a 20.de 
dezembro de 1899, nò Districto Federal, residen
te na Pedra, lavrador, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Guaratiba. (Qua
lificação requerida, n. 1.522.), 

1.710.' Ubaldino Nunes da Cunha (2,628), filho de Marianno 
. Nunes da Cunha c de Fausta Coelho Suzano da 

Cunha, nascido a 28 de dezembro de 1822, no Dis
tricto Federal, residente á Estrada Rio-São Paulo, 
lavrador, casado, com domicilio" eleitoral no dis
tricto municipal de Campo Grande. (Qualifica
ção ex-officio, B.E! 77.) 

1.711-' Cícero dos Santos (2.629), filho dc "Wenceslau dos, 
v Santos o de Georgina Francisca Barbosa, nascido 

a 19 de dezembro de l9l3, no Districto Federal, 
residente em Paes Brasil, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Campo Grande. (Qualificação requerida, nume
ro 6.003.) 

1.712. Celeste Borges, do. Almeida (2.627). filha de José. 
Borges de Almeida e de Seraphiua Palperio de 
Almeida, nascida a 23 de novembro cie 1909, no 

. "-••;*'•;•• 'Estado', de São Paulo, residente"em Agostinho 
-". _' * Brasil, domestica-, solteira,, com, domicilio eleito

ral no districto - 'municipal de Campo Grande. 
> (Qualificação requerida, n. 5.700.) 
1.7/13. Manoel Carolino (2.038), filho dc Luiz Carolino. tia 

Silva e dè Maria Francisca do Nascimento, nas
cido a 8 de setembro de 1908, no Districto Fe
deral., residente á rua' Cachamona, lavrador, ca
sado,' com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Guaratiba. (Qualificação requerida, nu-

• • mero 5.753.) 
1.71'). Raphael Manoel Ribéiro,(2.639), filho -de Luiz Antônio 

Ribeiro e de'Caetana Ida Corrêa ( nascido .no Dis
tricto Federal, residente • na Ilha Guaratiba. "Ia-

' vrador. solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Guaratiba. (Qualificação 

requerida,' n . 478.) 
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•1.7fã. Aflindo Per-eira Baptista (-2.646), filho de Manoel 
jlosé Baptista e - fie Marta Tela Baptista, nascido a 
-9 de jvãW ele 1:9©7, no Distriets Federal, resi-

- - dente Tia-ilba -Guaratiba, ílavractor, casado, com. 
*»m-ic^ão c'íéit»r,a!l . no "dlstrãeitô -municipal de 

. Gna-ratiba. (-Quaflificação .requerida, n , 839.) 
l.'7i<6. Joaquim iSsa-r.es Lopes AWÜS'(3-..6e§),, íilho de ítosó-

•Soanes Lopes Aftves .e de~M-ar]ia dós Anjos, nasci-
» -d© 'a 3. ée .jj.atího .de liMO,, no -IMs.fcricto- Federal, 

Tesidente ã rua Maga-rça n . - M, operário,' casa
do, -cama •domleilio eleitoral uo. disMcfco munici
pal ele -'G-marafôiba. (.Qualríicação requerida.) 

1.717. .Manoel Francisco cia Silva (2.006), filho de Ic-lali-
. «a. da Silva, 'nascido a 10 cie -.fevereiro -de l'91'l', 

»o 'Bâsbrlcte Federa*!, residente á -rua Barros 
Mareã-o -a. '32,- «om-aaercío -sotteiro," com domici
lio -eleitoral no •efisteicit® nraniclp-al de Guarati
ba, -MuaSficacíão 'req-ueri-fla.) ^ 

1.71-8. Antenor Cia Magalhães. (2.60,7),, filho de Ernesto 
. Alves .Magalhães -c de Joseph-ina -Cid. Magalhães, 
' nascido ;a :29 de j«l:ho de "1:907, no Estado -do Rio. 

de Janeiro, rasMeirt-e á 'esteada Tfig S. Paulo, la
vrador, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto muni cipal ,éle -Campo Grande. (Oualifica
ção •ex-of$'ick>., '15. E. '.77 .s) 

1.719, César da Costa CorLez (2.608.,), filho de Pedro da 
•Costa Certez e de Amélia 'Santos Co-rtez, nascino 
•» '24 de setembro de 1:909, em Mendes, Estatlo.do 
ftio de Janeiro, 'residente á rua Rangel Pestana 
n,. 17, eomineréio,-scíH-eTro, cem domicilio cleito-

. ral rio -districto municipal de Realengo. (Quali
ficação •requerida.') 

1.7'20, Celso da 'Costa CÓrtez (3.-009), filho do Pedro da 
Costa Curtez .e -.ÜQ Amélia Santos Gortez, nascido 
•a '26 de setembro de 1'9.1Q, em 'Mendes, Estado do 
•Rio.'de ílaneiro, resiãente á rua Rangel Pestana 
ti, '.37, cümmercio, solteiro, com domicilio elei
toral no .distrieto •municipal de Realengo. (Qua-

'.Lificaçãò .requerida'-.;) 
1.7:21.' José Francisco Borla (:2,'6W), filho de José Lou

renço ©oiiba e dc Kíta 'Rosa 'Conceição,- nascido 
a 1"5 de dezembro âe :i;88.S>s, no Diátócto Federal 
residente ;ã rua Tamarmcío n . • '5:00, operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no-districto mu--
-niaipal -cie Ãea-lenga» (Qualificação requerida,.;) 

1.72.2.' Marcèlllno Elias das .Neves •(.2..-6.11), filho de José 
Elias cias Nev;es e de 'Maria 'Magdalena cias Ne
ves, nascido a 2 'de julhs cie 1:914, no Estado do 
Rio Snanélc do SuL ^residente ã E. Realengo nu
mero 6-1, estudante, sòíteiir.o,, com domicilio elei
toral no districto municipal de Realengo. (Qua
lificação requerida..) 

1,-0.9.2. Jocio Genserloo da Costa- C2.'598).; 'filho de Jesuino 
Marciano da Gosta e >ile Brlgifia Maria Conceição, 
siasclflo ,u 6 cie -janeiro de i'890, no Estado de 
Pernambuco, .residente ;ã :ra.ia Palmares, lavrador, 
casado, com domicilio ̂ eleitoral no districto mu-

' nicipal de Campo -Grande. (Qualificação ex-of
ficio .") ' 

1 ..-693. Fernando -Dias Ferreira. (2:.S99)., filho de José 'Nu- ' 
•'.'.-.'.. nes da iP.az i;'er.reíir.a e -4& Noemia -Dias Ferreira, 

' - nasclâçi .a '16 ocle agosto dc Í906,. no JJistricto 
Federal, rifesideaatte -ã- p a j a .3 de Maio, commer
cio, casada, ceara cnmlcTUo eleitoral no districto 
municipal dc Campo Grande. (Qualificação .re- ' 
•cpueriáa.) 

•1.694. Luiz Gonzaga (2,'600), filho de 'Luáz F, Gonzaga e 
-de -Joviua Macia Conceição, nascido a 5 de maio 
de 19*6, tiè tíístriicto Federal, .residente á Villa 
'Ksoswos, lawradot-, solteiro, com diMnicilio eleito
ral «o Kfetrioto jmuMcipal de Campo Grande. 
(Qualificação ex-officio, S . .E. 77.:) 

•1..&95, -João) Eleuberi-o -efe Freitas ' (:2 ,-G©íI'.), filho de Eleute-
•tefio José de' Freitas, -e de •Eloripc-s Maria ()@n-
roicã®, nascido á .6 ilo ievereirg de f904, no -Dis-
(tr>itíto JBeâeasal,, asesia@»te & -rua ..Santíssimo, .la-
•\':-,-.ido.", c.a.-a4o. oom domicilio -«'hilyral n.i dis
tricto municipal do."Campo 'Grande. (Qualifica
ção requerida.) .. " " 

.1.-690.' João Almeida- (2.-002), filho dè .'Theodero da Silva 
-e de Jes-uina Amélia Almeida, .-naseido a 19 de 
dezenífero de 1̂ 902, no Efetrieto Federal, resi-

' dente, ã E-strada Pra-iuiha, lavrador, casado,, com 
domiiciLio .eleitoral no .districto munleipíÉ de 
©utaratiba. ,(Q.ua'lfliioag'ão :ex-s;tficio., B. E . '77,'}, 

1,6-97. Flrniina de Arasujo '(2.-&0'3), filha de -João Ferraz 
ae -Araújo -e Âe Rita fias ÍDores Araújo, nascida 
á 1-de'imai-ode-1.91:0, no-Esi-ado do Rio, residente 
ú rua if-tto -da ©rata, proí-essora, solteira, com do
micilio eleitoral no distrieto municipal dc Campo 
-Grande, (Qualificação requerida,:) 

1.-098. Joaquim..José de Sá Freire :(:2,.©eÍ!i, filho de -Antô
nio .'Francisco -Sã Freire e de Idalina L. de Sú 
'.Freiiie, «ascido :a ,1 de "janemo -de .1908, no Esta
do -cie S. ^atílo, Tesldeiiite á'.estrada Mendanha, 
-eiígealieiro, sattetro, com ctetnlcilio eleitoral no 
districto -municipal de Campo 'Grande. - (Quali
ficação iroquerida,) - . . • f 

•1:699. Fabim-de Castro Pinto '(-2-..61«5, filho Adolpho de 
C-á-stro 'Pinto -e 4o Cândida 'vianna 'Pinto, nascido 
a :30 de luriha de 1902, no Districto Federal, re
sidente á- esteada "Monteiro, ferreiro, solteiro, 
eom domicilio eleitoral no distrieto municipal 

, de Guaratiba. (QTialiii-eaçao requerida.) 
1.700. Ji»sé Roque «de píanio. (?,.-01:9:1 ..filho Se José Martins 

de Paulo e de We'i'-oi:üca Maria cia "Conceição, nas
cido a '1-6 de agosto cie lá90, no Estado de Mi
nas Geraes, re-sicienie á rua I-rary n. 18, ope
rário, ,-oi'téiro, oom domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de 'Campo -Grande. (Qualifica-

. ção -requerida, n. 965.) 
.1,701. Alv.ár.0 da Cunha Valle (2,020), filho de José Antô

nio Valle e de Carolina da 'Cunlia Vaile, nascido 
• -a '24 de juiho de 1:889, no 'Districto Federal, LC-
' sidente ã rua Baieurú n . 13, operário, casado, 

corn domicilio «hütorí-l no dlslrieto municipal 
dc 'Campo ôraníle. ((Jiialificação .requerida, nu
mero 2,(RV3,.) 

1.702, Milton 'M.ar.ciufs de Oliveira (:2.02-1), .filho de Math^í 
. M;apqut>s dle -'<:>Hve:ira e -de üarnl-mu 'H-erinmia ide 

,(j)ir-v-e:h-a, -nascida ;a>:2'0 de -abril 'de 3903, no Es
tado de íPecnaiHcünco, resiiilen-te á estrada Rio São 
Paulo n.. 1215. motori-sta, . casado, wm domicilio 
eleitor.al no districto Mimicipal de 'Campo Gran
de. (Qualificação roçpierada, n. 1.604.) 

1.7-03. Manoel -Dias Se Campos (:2.&23'), fiTho. de AntOTio 
Mias.de'Campos e &n 'Deolinda "Maria da Gbncei-
,çã.o, nascido a 10 cie .seteínbr.o de 1Í906, no Dis
trioto íPeíleral, residente .ã rua Coronel Agosti-
nmo n, 1-02, molGrriíta., casado, -eom domicilio 
-eleitoral no districto munieipal de -Campo Gran
de. (Qualificação requerida, :n. '2.075.) 

1.704. Réj-náldo Cellão ütangel (2,-6.24), 'filho de Eduardo 
.C-eilão Mangel e de Rosa 4e Souza Rangel, nas
cido a -i"l de -.fevereiro *e t9.1'2. no JJistricto Fe
deral, residente ã estrada Moiilelro, opera-no, 
casado, com domicilio eléi.tor.ail .no -clislricto mu
nicipal de 'Guaratiba.- (Qualificarão requerida, 

-6.!l-6E5.') 
.1,677. João Ja.yme .de-Siqueira (2.025), jiiho de Sebastião 

• .José .de Scinãii.-a e. 4e 'Eteu.vi.ua -aSaiilista Jayme, 
, -iiá-seldo -a i'l de ílezetubi-o de 1898, no Estado de 

'Goyaz, residente em •Guaratiba, 'lavrador, ca
sado, com domicilio eleitoral no distrieto muni
cipal de Guaratiba. '..Qualificação requerida, • 
n. 1.4:92.) 

•1.678. Sebastião Ga.-par-de-(íUvel-ra (.2.6:13), :fi.i'ho do Ma-
nocl Ga.-s.par -de -Oti.\cu-ii c .de Francisca de Oli-
i.elr.a, .uaseido a 23 ole abril -de 1914, no Distri
cto Fe.-kral, resi^enf-o -á nua -da ,E~]iei'ança nu
mero .29, cpe.rario., -oltciro. com ilomiciüo -PIOÍ-
Tisc-al no .ffi-s.Meito. iHi.cDi,u'.fti'pa)l -An at-ealengo. l-tHia-
lifiea.ção requerii.ski, n.. ü.ASL.) 

N-cJson Pfcreo.ra Goéhtio -(2,-.6il'4). Jilho de JVnlüiiro -Peroiça 
Caallw e 4;e Aossüiaa J"erreiira -de Oliveira, uaè-

•/ cido. a '31 -de ..jarau-ir-o de 1:91*, -.no Ibistricto Fe-
• deral, operário, solteiro, com domicilio eleitoral 
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no cllstirrcfu- munie-ipal. de• Realengo. -(Qualifica-
ção- requerida, É-. í.8-3.f,) 

.4,076. Antenor Menezes (.2_S>i2.),. .filho de- Agenor Menezes 
e CÍR Adelaide' Menezes,.' nascido a fO de maio de 
1.9-13; no- Districto Federal, residente á rua dos 

• -• ' Aeutdiesf ri- í%. eoTOarerefe, solteiro'', com doniíei- % 
lio elei tarai no- dis-tric-to» rnanicipaE de Realengo. • 
(Qualificação re^uéTidav n 6'...1*46.) 

Í.GS0-. José das Chagas.Lage 1&M2.)„ ifilio de Ludovina-
Maria, efe Oliveira; nascido- a 22' de; julho de 1885, . 
no Estado do Mo-de Janeiro, residente á".estra
da Monteiro, Sõ5, negociante, casado, com d.o-
miôiíiB' eleifeit-aS rio - dístrifet®. municipaslí dte èam-
PQ-' €kand'ev (QuaíiE reação- 'reqtceiifáa, n. 1.674.) 

í-681,. Netru Augusto de ©Kve&a (;2:.615-)'„ filho de Mar
colino Francisco Eerrelia e. de. Seraip.Mna Ramos, 
de Azevedo;, naseido a, 17,' dé março- de 1895, no 

• ' BísMcío Federal,' ••Eesidfeofie- &. Barrai Guaratiba . 
' lavrador, viuvo, com. domicilio- eleitoral no dis

tricto' municipal de Cpüaratioai.. (Q!uaJi£i'e.aGão-
ex-affiew;, E... 77..)' , ' 

l.GSe., Iracenio'.'3fano.ei Soares" (,2'-.6i:6),,. filho dé Luiz Ma
noel Soaaies- e- déí Georgina. Maria. da:.Conceição, 
nascido a 20..de- janeiro de 1913). no Districto Fe-

. deral, residente ás Barra Giuaraíilia;. lavrador, 
• solteiro,, com domicilie el-eitõraf no districto. mu

nicipal ele- Guaratiba. (.(fjteafâieasfar ex-éfMeiQ-,. 
• BB. :e.. rt.) 

4..6S3-. TicewEé; AffpoKnítcfQ Soares (-2.ffl'7)', filho de .Fran
cisco^ Aippüranib Sfeares e. de Dduaria. Maria da 
Conceição,, nascido a.ÍS" dfe jullio. dte ±902, no Dis- ' 
feieto Federal', residente -ã Barra' Guaratiba, la
vrador, selteiro-,-com ciomicilio eleitoral no'ctes-
teiefe ímmiieipalí de- ©imra#la-, ('Qiualdfieacão 
eas-offmicí;, ~B... B'.- 77-..)'! 

.1,68:4, Antenor de .Atoeioa.'ÇE.âfft),, fiffia dk- Maria' Euge
nia dé, Almaida, nascido .a».* de abril de' 1898, 

'. no- Districto Federal', resiâénto á rua'. Duque de 
Caxias n. 284,. lavrado-r,, casado-,, com domicilio 
eleitoral nq_'distrieto municipal dé Santa Cruz. 
(©ualiMciaçao' ex-officio:,. &. 7S#.-)' 

• 1-..G8S.. EucíydfeSí Fernandes de- Azevedo (j2.,5.Q27. filho de 
. Sotero Fernaaáes-_dé- Azevedo e. de- Hercuíana 

Maria cto Conccd'ca0:,.'.nasBid'O'-a âffc dk agosto., de 
. • 1-905,, no Districto ÍTéderal,, residente- á rua Du

que de .Caxias n , 3S3>. lavrador.,.solteiro, . com ' 
ciomicilio eleitoral no' districto municipal-' de 

- , Saatro-CEma, ffiaaKl&apQ. eé-Gffveify nf. l-M."} 
£.686... Beievenuilía IBeodea- &„5®8)„ '-MÚ® Miguel' Men-

• des e d& Denteti-Mes- Lopes- Mendes-, nascido a 1-0 
-• .-. de. Junho, de: 1Í91Í2,, Districto Federal, residente 

• '• em Carr.no» G-.L..r,.i(.r,. c.pei-ariu, sel-h-ko) corn dom;- ' 
cilio- eleitoral, no_ diaiaeicío- munieipal cte Santa 
Cruz--. tQrialifieaçíMr rec£uííiiidat nt. f./tÍ'T.) -

ít.68.7. Aveltinà Axnloaio. Madeira ((2.,5fl4),. MÈm> de Caetano 
José- Madeira, e- cte Rosailmai Maria dai Conceição, 
nascido- »-.«& da-julho & 1-88*,. na-, Bistricto Fe-
f-hu-al,. -jesulfe-ite- í ràu Feliape Cardoso n. 8-3, 
empregado raun.ici.paH. casados, mm ciomicilio 
eleitoral' no dasteMò m:ua3i=èipaji. dte Santa Cruz-. 
(Suítlificaçafl.,. reemerida!, m. 11.38©.); •• . ' r 

.Dioaisio BaptMa ÍZ.5-95);,. filha efe. Constancio Ba-
BíMa, nascMo a £7-dé o-ulubro- efe-'í903, no Es- . ' 

• íadü do- Minas Geraes, resicSnlie'. ná- Tiüa Kosmos, -
lavracfer, solteiro,, eom domicilio efertorai no dis-' 

• tricto .municipal cie Campo, ©ramde. (Qualifica
ção ew^offww; B;., E-. n.:. 77..),-

1.68®, Arasy. da Cruz Ç2',596>*,. filha de Deolindo Valerio da 
Cruz- a da Flavria-Taleria da Cruz?,, nascido a 12 

abiál l e 1'902,. HO Estado- d»-'Minas Geraes, re
sidente- & estrada Rio-Sãoi- Bauilo-,, domestica, 
viuva, ee-m domicílio- eleitoral no- districto mu
nicipal de Campo Grande. (Qualaficácãa reqxic-
rictet,. n,v LSOft:) -

1.69-&. Sebastião' Manoel LbuTcnço .'(,2..59-71-, fUIw cie Doma- • 
ria-Rosa da Conceição,-nascido a l i de janeiro 
dc ÍS0T,. na Estado' do- Rio dc Janeiro,. residente 

á .rua- Aristéa n. 192, lavrador,, solteiro, cora cio
micilio eleitoral: nó-- districto municipal-de Cam
po Gcaiado. ^QualíficagãQ requerida, n-, 1.316.) 

i:<S§>L, Virgílio. MarfQes cie Olfscteat (2..404),. Êilho de An-
tonio. &:la;rques de- Olivo:-irra e- doí-Caniota de- Oli
veira1,. nascid'0. a 26 cite. juaihO' efe MOl,, no Es
tado do Rio cie Janeiro,, resictante- & rua Enca
namento- n.,6„ operário,, casado, com domicilio 
eleitoral ne- districto munieipaL d'e Realengo'. 
(t.QualiíiGação. requerida, n. 1-. 1'94'_) 

l'.6'6'8:. Manoel KomuaMo- (.2-.402'), filho-de João-Ro mu a Ido e 
' de Eaustina, Ignacia cte CoüGeiçãai. nascido a 30 

• d'e- jasae&í» de- 191i2,. ntjiEs-tado' do< Ria' de Janeiro, 
residente á rua 6 em Kosmos,. operário,' solteiro, 
com ciomicilio eleitoral no districto municipal 
de Santa Gi-uz'. (QiTaliffeacSo requerida-, BU'-

• mero 1.64-2.'. f 
1..6691, EuriaQ doa totós, ítaaaos- (.2.-403), íi&o de Dyonisio 

dos» Santas Ramos- e cie Maria. Aipparecida dos 
Santos;, nascido» a, '8;- cto dezembro- de. 4898-, no Es
tado do- Rio 'de- Janeiro^ resirlente; em Palmares, 
operário, solteiro,, com . domiciliei eleitoral ' no 
ãisfricEo' mimis-ipar d'e Santía'- CP.UZ;. CQ^alM&a-
eao requerrela, n. 984Í..)- . 

1.67ve-, Qctoetiio.. de,-Paiva; Marcimes (2:„404)',. ,fffiia< de Manoel 
de'Paiva Staiciiies. e. cie ElorisbelJai-Rosa da Silva, 
Basciclo a 10 cte setembro- dfe lüOff,, no Distrioto 
Federal, residente á rua Império-.n.. 226, opera-
Eio, solteiro;, G©m,i! d'omieiir@.-eieil!oBaJi nó-. distEiisto-
munfcipaf de- Sanfe Cruz-. ÍQuaírüicagâo reque
rida, n. 2.Q5S..} 

Í.657.Í..: CIOVÍS- Jglesias- dfcLito.a ("2.4£3'-).,. fiffio da Luiz.An-
- toáfo dé Lima e. de Anna. rglesia» efe- Lima, nas

cido a, 9 de julho- de. 19 i'2'„ em. Jairi, Estado tíe 
• . São Paulo,, residente, á' rua 13 de BEaio n. 73; 

esSudanfe,-' so-EeiED) com dsnaieilib' ' eteitoraE no 
ilateMo-'' n»iiKl#af de- Realenga. (Qualificação 
reqa-ei-ida-,,. n. l;..8.3ã.)-' 

í.67-2.. BemTdo-Doniaz-io. Gomes (2..4Í1), filho, dfe- Manoel Bc-
nócfictü Gomes e da Adelia • Sdnes- Gomes, nasci
do -a-l-ff d:e Julho -cto-15914, no- D&Priéío- Federal, 
T-esidentc át rua Francisco- BelüsaEÍo-- m.. ê24„ opa-

I Fsproy soltfrircr,, comi doãútítie» eleitoral no dfs-
) írMco' BMUMBOÍL' de Saai-ta Crua. ^Qualificação 
requeiida,. n.. S.QSã..} 

' 2.213. Juiieía'Elvüra d!a Silva. (2'.4-1.5). filha dé Bonifácio 
Ignacio d;a Silva e d'e EPvira Maria da Silva, nas-
ciefe! m 20.' dfe outa&ro de> 18Q4v no. Districto Fe-

. , ' deraí, resMenitic: â rua ürEsÊéÈu sen» numero, cto-
mestSeav sófflte&a, comi díomicillo- eleitoral no dis-
tida-te-, municipal dfe Santa Creu?., (Q.ualificação 

1.673-. EstelEUat Elvira dé' ffaga-niães e2'.4-l'6j, filha de 
üiristtiansi eiemeife de Magalhães tt dfe JPalieta 
Elvrra. da Sil\Tav nassfcla; a 24 ele- fevereiro dc 
ÍSS1.31 -no MstEfeto Fedca'al„ residenite- á rua Aris-

- telai 'seus aaameEOs, eajrtmteà^av selte&av .com' domi-
~ clio- ertetorali na> dSsÊaiefce) muniéipaíj de Santa 

- , etaBí.' (S^K^caçãs, reqjafimdav. a , fii.562.) 
1.G74-: Achilles Pinto da Costa '(2.«7>, falho de -Antônio 

' Piabo. êai Costa, e- cie' Mteia Anton-i* çla Rocha 
Cosíat,, nascida, a 2B ele- março- de. íSSO* no Estado 

. d'0' Rio de Janeiro,, reaidcnlie á. estrada do Cabu-
- gú^.-afrtejaa!», caaaafo, «oca 'deaoiciJaa eleitoral-no 

:" • districto municipal da Campo-' Grande (Qualifi-
.oaeio>-Eecpi.erida rc|: 40'.)' 

4.6.75. Pedro^ Ferreira, de Faria (.2..418),. filho de Cociacia 
Taz Ferreira de Faria .e cie OTvia? Caetano dfe 
Farra, nascido a 15 de setembro d» 4890, no. Es
tado, do Fúid dí? Janeiro', residente em- Mendanha, 
la\!ra.-tor, casado^ com cromiciTíõ- eleiforal no dis
tricto municipal de Campo- Grande-, (Qualifica
ção ew-officfo. B\ E.i n. 7?7.>. * 

1.670. Ilvppoíito Soares Moreira (2:419), filho de José Soa-' 
res. Moceirá e de- Maríettia; Luiza' Mareira, nascido 

• a 30' cie janeiro cto- 1944,. no Distrieto Federal, 
residente era, Margaça, lavrador, solteiro, com 

'do:rnisi.Eio- eleitoral- no cVis-tricto-' municipal de 
-•• r .. • Campo. Guando. (.Q-ualificação- ex-officio, B. E. 
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1.632. -J-is* Joaquim tia.Silva. (2.420),..filho; de fosé Buenõ 
"..Ia Silva :G de Maria Rita da Silva, nascido a .8 
de outubro/de' 1914, no Districto Federal, resi
dente, á estrada dò Pré, sem numero, lavrador,, 
solteiro, com domicilie eleitoral no districto ma-

-:-nicipal de Campo Grande. (Qualificação ex-
officio, n. Ml.). . • . i ; 

.1.633. Waldemar Nunes Machado (2.421)., filho de Manoel 
Nunes Machado e de Ermelindà Nunes Machado, 
nascido a 31 de janeiro cie 1895, no Districto Fe
deral, residente cm Palmares, lavrador, , casa
do, com domicilio eleitoral no distrieto:, munici
pal de Campo Grande.- (Qualificação ex-officio, 
B: E. n. 77.) 

1.034, Firmianp,Ferreira dos Santos (2.422), filho de,João' 
Pereira dos Santos e de Maria Rita Pereira dos 
Santos, nascido á 13.de junho de 1900/no Estado 
do.?Rio de-Janeiro, residente á estrada da Pedra, 
lavrador,:•- solteiro/ com domicilio eleitoral no. dis-
íricto municipal' de'Campo Grande. ' (Qualifica
ção ex-officio, n, 245.) ">•• • 

1.6-35. Manoel Antônio da Silya; (2.423)^filho, de Augusta 
Maria da Conceição, nascido a- de julho de 1898, 
no Districto Federal, residente; em Campo Gran
de,! motorista ,solteiro/com domicilio eleitoral nó 
districto de Campo Grande. (Qualificação re-
querida; n... 68..) - - '• '-.' 

1.636. .Manoel.'Jorge .Tavares (2.424), filho de Antônio Jor
ge e de Maria Augusta Tavares, nascido a 16.de 
julho de 1899, no; Estado do Rio de. Janeiro, re-

• sidentè á estrada dá Cambotá,. empregado pu-< 
blicò, casado,'com domicilio-'eleitoral no distri* 

• pto municipal cie Campo Grande. (Qualificação-
requerida, n. 4903.) 

1.637. Bernardo Moreira Peixoto (2.425), filho";de Joaquim 
. Moreira. e de .Margarida Rosa,'íiascido a 22 de 

outubro de 1896,. em .Portugal,- residente á rua 
São Pedro n., 60, commercio, casado, com- do
miciliei eleitoral no - districto'"-de Guaratiba. 
(Qualificação: requerida n . 946.) 

:í.83S, Irineu Camargo Travassos (2.426), filho,de Benedicto 
José Travassos de Djanira Paes Camargo'; nas-
cido-a 1,deVãbrilvde,; 1901, rio Districto Federal, 
residente "em'Catruz-, agricultor, solteiro, com 
domicilio' eleitoral r.o districto de Guaratiba. 

\ iCQualificação.requerida; n. 956.) 
1.639. Laiz- de Faria Luz (2.427)/filha de'José Carlos, da 

. Luz e de Belmira Faria Luz, nascido a .27 de 
fevereiro de 1915, mo - Districto^. Federal, residen
te.-á rua-Cardõso Pires n. 2', commercio, .solteiro, 
com. domicilio eleitoral -no distrieto üé: Campo 
Grande. (Qualificação requerida, n. 1.618.) 

1.640. Lindolpho Ferreira (2*.428), filho de José Joaquim 
- Ferreira e de Francisca,Amélia de Jesus, nasci

do a 22 de setembro de 1898/no Districto. Fe
deral, residente è.m Mendanha, lavrador, solteiro, 
com domicilio, eleitoral'no districto municipal, do 
Campo Grande. (Qualificação requerida nu-

. mero 2.073.) , ,- ', 
1.641. Qlivia Malagoli Peixoto (3.429), filha de Antônio Ma-

iagoli e.de M.ari.a Victoria'Malagoli, nascida-a 11 
de março, de-19Ò8, no'Districto-Federal, residen
te • á estrada^da Pedra, domestica, casada, com. 
domicilio-"eleitoral' • no districto' ; munieipal de 
Guaratiba. (Qualificação requerida n. 847.) 

1.64.2. Oscar José de Oliveira (2.430), filho de José Henri
que de Oliveira-e. cie Lauriana de Oliveira, nas
cido a 20 dé junho de 1903,. no Estado do Rio 
de .Janeiro, residente á, rua Sr Bento n. 40, opé-

. rario, casado, com/domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Realengo. .(Qualificação re-
querida, n. 1.292.) 

1:643. Júlio Geiger (2,431), filho de Emílio•'• Geiger e de 
Ruth; Geiger, nascido a 20 de junho de 1909, no 
Districto-. Federal, residente iá rua Imperador 
n . 21, sargento do Exercito, casado,'com domi-» 
cilio eleitoral no districto municipal: de Realeni 
go, (Qualificação requerida-n. 201.): 

i.644. Sebastião Gonçaló de Oliveira/filho de Anna Rosd * 

de. Jesus, nascido a' 27 de janeiro.de 1899, nà 
Districto': Federal, residente á rua Cesario de 
Mello, sem numero/ pperario, solteiro, com domi
cilio1 eleitoral no districto municipal dé Campo 
Grande.-' (Qualificação requerida, n. 1.3.17). 

1.645. João de Oliveira (2.435); filho de José-Gomés dé Oli-
, veira e dè Domaria Thiago de Oliveira, nascido 

a 12 de agosto de 1911',--no Districto Federal, 
residente á rua Tamarindo, n. 650, operário, ca
sado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal dé Realengo. (Qualificação requerida, nu
mero 680.) . , , , 

1.646. Laurá Barbosa Machado (2.434); filha ,de Marcellinõ 
. Barbosa e d e Etelvina Ferreira, nascida a 9. de 
Julho de 1913, no Districto Federal, residente 
á rua 12-de Fevereiro n^ 247, dactylógrapha, 
casada, comJ domicilio' eleitoral no distrieto mu
nicipal de. Realengo. .(Qualificação requerida, 
numero 733.) , . . 

1.647. João' Joaquim dá Costa, filho de Paulo Joaquim ú& 
Costa e Olivia Rodrigues da Costa, nascido a 18 
de dezembro de 1908, no Distrieto Federal, resi-> 
dente á rua Sanatório n . 20, commercio, soltei
ro,, com domicilio - eleitoral no districto munici
pal de Realengo. (Qualificação requerida, nu-* 
mero 607.) i 

Í.648. Rosaliná' Ferreira Marcai (2.436), filha de Manoel 
Ferreira Júnior- e de Francisca Ferreira de Araú
jo, nascida, a .29 de maio .de 1903, no Districto 
Federal, residente á rua.Fonseca -163, domestica, 
casada, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de-Realengo. (Qualificação requerida, BU-I 
mero 1.340.) 

1.649.. Aclalgisa Corrêa Saldanha (2.437),' filha de. Antônio" 
Alves Corrêa e de Maria Luiza de Siqueira Corrêa^ 
nascida a 14 de março de 1881, em Magé, Estado 
do Rio Grande do Sut, residente á rua Paulo Fron
tin. n.- 45, professora, casada, eom domicilio elei
toral no districto municipalde Realengo. (Quali
ficação requerida, n." 356.) 

1.650. Albino Teixeira Lima (2.438), : filho de : Fabião. Tei-
xeira Lima e de Domingas Maria, da Paixão, nas
cido a 10 de março de 1910, em. Muribeca, Estado, 
de Sergipe, residente á rua-Santo Antônio n . 21, 
commercio, solteiro, com domicilio •; eleitoral..no 
districto municipal de Realengo. (Qualificação 
requerida, n. 5.548.) 

1.651. Hilda Santos• Be-llo (2.439), filha de Antônio Santos 
_ Bello e de Felomená Pucine Santos, nascida a 25 

de janeiro de 19Ó9, no Estado do Rio de Janeiro, 
residente à rua Amapá n. 459, domestica, casada, 
cóm domicilio eleitoral no districto municipal de 
Realengo. (Qualificação requerida, n . 5.475.), 

1.652. Álvaro Innocencio de Alcântara (2.440), filho de José 
Simplicio de. Alcântara e de* Maria' Sophia de Al
cântara, nascido a 28 de janeiro de 1895/no Distri
eto Federal, residente.-ern Monteiro, operário, sol-
.ieiro, com domicilio eleitoral; no districto munici-
nieipal de Guaratiba. (Qualificação requerida, nu
mero 895.) • , . 

1.653. Daniel Ferreira da Silva (2.441), filho de Manoel 
Carlos da Silva e de Joánnã' Ferreira cia Silva, 
nascido a 17- de setembro de 1915, -no" Districto 
Federal, residente á r u a Areia Branca n. 37, la
vrador,' solteiro, cóm dpmicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Santa Cruz. (Qualificação 
ex-officio, n. 1.350.) 

11.654.- Reynaldo Pereira Brum (2'".442), filho dè José Pe
reira Brum e: de Maria Ferreira Brufn, nascido a 
15 de novembro de 1900, em Mar de Hespanhá, 
Estado.de Minas Geraes, residente á, rua Senhor 
dos Passos n. 63, commercio," casadoy com domi
cilio eleitoral no.districto municipal de- Realengo. 
(Qualificação requerida,, n. 817.) 

1.655. Jorge Cardoso .(2.443), filho de João Franeiseo Car
doso e de Ludovina Cardoso/nascido a 4 de agosto 
úe 1916, no Districto Federal, residente á rua Ge
neral Qlympio sem numero, lavrador, solteiro, 
com domicilio" eleitoral no districto municipal de 
Santa Cruz. (Qualificação'"' ex-officioí numera 
1,359.). '' 
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1.656, Agrippino Santos Maranhão Filho (2.444), filho de 
... Agrippinó Santos Maranhão ede Maria Maranhão, 
. . naseido a 13 de maio de 1911, em therezina, Es-

..' tado do Piauhy, residente á rua C n. 27, sargento 
do Exercito, casado,com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Realengo. (Qualificação re
querida, tf. 1.536.) , 

'Jayme Pinto .Velloso (2.445), filho de Sebastião 
Pinto Velloso e. de Maria Gloria Velloso, naseido 
a 13 de setembro de 1899, no Distrieto Federal, 
residente á rua Martins Campos h. 88, lavrador, 
casado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Santa Cruz. (Qualificação ex-officio, nu
mero 1.349.) 

,1.85$. ,tosé-de Moraes Pinto (2.446), filho-de Augusto dè 
Moraes Pinto e de Julia de Jesus Pinto, nascido a 
23 de abril de 1916, no Districto Federal, resi
dente á rua Lemos n. 101, cóm domicilio eleitoral 
no districto municipal de Santa Cruz. (Qualifica
ção ex-officio, n. 1.353.) . . 

1.659. José Soares de Albuquerque (2.447), filho de Luia' 
Soares de Mallos e de Maria Francisca da Concei
ção," nascido a 6 de agosto de' 1896, - em Águas 
Bellas,; Estado de Pernambuco, residente á rua São 
José n. 447, sargento do Exercito, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Realengo. 
(Qualificação ex-officio, n. 2;347.) . 

1.660, Pedro-Florentino" de Albuquerque (2.448),. filho de 
Possidonio Florentino de Albuquerque e de Fjlo-
menà Maria da Conceição, nascido a 15 de de
zembro de 1915',,no Estado de Alagoas, residente 
a rua Império n . 38, lavrador, solteiro, com domi
cilio eleitoral nó districto municipal de Santa 
Cruz. (Qualificação ex-officio, n. 1.360.) 

.1.861, Çonstantirio José do Nascimento (2.449), filho de Ali-
pio José do Nascimento e de Joanna Gomes do 
Nascimento, nascido a 6" de janeiro de 1914, no 
Districto Federal, residente á rua Felippe Car
doso n / 117, operário, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Santa Cruz. (Qua
lificação requerida, n . 66.) 

1.662. Domingos Rodrigues da ' Rocha (2.451), filho de 
Cláudio Rodrigues da Rocha e de Rosa Maria Ro
drigues, nascido a 27 de fevereiro de 1899, em 
Barra de São.Matheus, Estado do Espirito Santo, 
residente á rua Ladario tf. 7, pedreiro, viuvo, 

• • com domicilio eleitoral no districto munieipal de 
Santa Cruz. (Qualificação requerida, n. 534.) 

l.Sôã; ,}Q3é Faria Pontes (2.452), filho de José Farias Pon-
:. tes e de Edovirge Barbosa Pontes, nascido a 7 de 

outubro de 1910, ho Districto Federal, residente 
á rua Ladario n. 54,^operario, solteiro, com domi-

: • f , . i cilio eleitoral no districto municipal de Santa 
• ' Cruzi (Qualificação requerida, n. 163.) 

1.664. Agenor da'SÜva Flores (2.453), filho de Gaudeneio 
Antônio1 Flores e de Jovita Francisca da Silva, 

'-, nascido a 12 de outubro de 1909, no Districto F e - , 
deral, residente á rua Ladario n. 68, operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Santa Cruz. (Qualificação. requerida, 
n. 5.989.) 

1.665. Paulo Pires Belfort (2.456), filho de Jeronymo Bel
fort e de Auta Maria de Carvalho Belfort, nas
cido a 7 de junho de 1901, em Floresta, Estado 
de Pernambuco, residente á rua Frei Bento n. 13, 
estudante,' casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Realengo. (Qualificação re
querida, n» 7.416.) , - i 

1.666. Carmen Rodrigues Peixoto (2.454), filha.dé Arthur 
Rodrigues da Silva e do - Clotildes Sayão Rodn-

f ues da Silva, nascida a 9 de março de 1897, no 
dstricto Federal, residente ã rua Campo Grande 

n. 172, domestica, casada, com domicilio eleito
ral no districto municipal .de Campo Grande. 
(Qualificação requerida, n. 1(821.) 

1.667. Othaniel Fernandes da Silva (2.455), filho de Manoel 
Fernandes da Silva e de Felipa Fernandes da 
Silva, nascido a 16 de abril de 1907, no Districto 
Federal, residente á rua Imperatriz- n. 79, sar
gento do Exercito, casado, com domicilio eleitoral 

1.624. 

1.625. 

no districto. municipal de-Realengo.- (Qualifici-
çâo ex-officio, B. E. 82.) 

1.623. Sebastião de oliveira. Mattos (2.45-7),- filho de Salvind 
de Oliveira Mattos e dé ürsulina de-ü>iveira Mat-
tos, nascido a 7dc fevereiro de 1003, no Districto 
Federal, residente á rua do Bambu' ii, 556 fune
cionario publico, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Santa Cruz. íóualifi-
cacão ex-officio, B. E. 78.) 

Salvador Paiüino de.Assis (2.458). filho de Benedicto 
Pauhno de Assis c de Delphiná Francisca da- Paz 
'nascido a 11 de outubro de 1912,--nó'-Dístrieft} 
Federal,-, residente á rua Felippe Cardoso n. 250,' 
funecionario publico, solteiro,... com 'domicilio-' 
eleitoral-, no districto municipal de Saitítt"»Craz. 
(Qualificação ex-ófficio; B. E. ;7S.) 

Sebastião de Oliveira (2.459), filho de Marciano Sví-
•vestre^ de- Oliveira e cie Silvina Felix de Oliveira,^ 
nascido a. 17 de fevereiro de 1914, no Districto 
Federai^-residente á rua l t a n. 193, fuiueioiiario 
publico,;solteiro, com domicilio eleitora! no dis
tricto municipal de Santa -Cruz. (Qualificarão 
ex-officÍQrB. E. 78.) 

1.626. Leovegildo Rodrigues" Chagas (2.460), filho de-ãeve-
riano Rodrigues Chagas e de Alcena Rodrigues 
Chagas, naseido a,'6 de agosto de 1899, no Disíri-
eto^Federal, residente á rua Cruz das Almas nu
mero 359, funecionario publico, solteiro, com do
micilio eleitoral no distrieto municipal de Santa 
Cruz. (Qualificação ex-officio, B . E . 78. > 

1.627. Antônio de Britto (2.461), filho de Deodato, d eBrif.to 
è de Luiza da Conceição, nascido a 2 dé abri! de 
1908, no Estado do Rio de Janeiro, residente á r u a 
das Artes n._ 34,..lavrador, casado, com domicilio 
eleitoral no-"districto municipal de Guaratiba. 
(Qualificação ex-officio, B. E. 77.) • 

1.628.. Cliá Leão de Lemos (2.462), filha de Antônio Leão de 
. Lemos e de Maria Emilia Brum de I -emes, -nasciun-. 

a 2 de setembro de 1913,'no Districto Federal, 
residente'á rua Açudes n. 47, domestica, solteira, 

. ' com domicilio eleitoral no districto munieipal'de 
• »' Realengo. . (Qualificação requerida, n., 357:)--

1.629. Waldemiro Costa Araújo (2.463), filho de Júlio Coita 
Araújo e de Rittá de Souza Araújo, nascido a 26 
de julho de 1906, no Districto Federal, residente, 
á rua Açudes n. 10, operário, solteiro, eom domi-" 
cilio eleitoral no districto municipal de Realengo. 
(Qualificação requerida, n, 1.860.) 

1.630. Ary. Gonçalves Maia (2.464), filho de Silverio Gon
çalves Maia e de Durvalina Ribeiro Maia, nascido, 
ã 3 de atíril de 1915, no Districto Federal,.resi
dente á rua-Areia Branca n. 1.03, lavrador, sol- _ 
teiro, com •• domicilio eleitoral nó districto muni- ' 
Cipal de Santa Cruz. (Qualificação ex-officio, 
n. 1.375.) 

1.631. Eudolino Lopes Gusmão (2.-465),- filho deJoãOíAlbino' 
Gusmão e de Margarida Lopes Gusmão,, nascido a 
3 de março de 1906, no Districto Federal,' resi^ 
dente á rua Aristela n. 19, lavrador, solteiro,-com 

.domicilio eleitoral no districto municipal de. Santa 
Cruz. (Qualificação ex-officio, n. 1.376.) 

1.799. Manoel Vargens Filho (2:466), fillnTde Manoel Var-
gens e de Maria Isabel de Jesus, nascido a 10 de 
fevereiro'de 1894, cm Cantagallo, Estado do Rio 
de Janeiro, -.residente á rua Camarindo n. 560, 
•operário, casado, com -domicilio eleitoral no dis-' 
tricto municipal de Realengo. (Qualificação re-
querida, n. 1.150.), 

Francisco Gomes de Mello (2.407), Filho de Bernardo 
Gomes de Mello e de Flora Augusta Cavalcanti de 
Mello, nascido a 29 de abril de 1878, cm Màcero,. 
Estado de Alagoas, residente ã rua Miltonde Ma
cedo n. 5, . commercio, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal-cte R-aleigo. 
(Qualificação requerida, n. 1.109.) 

-1 801 Pedro de Oliveira (2.468), filho de Isaura Rosa dc 
Oliveira, nascido a 1.2 de julho de 1912, no Dis
tricto Federai, residente &• estrada Pires, sem nu

mero, operário,"solteiro, com ckmvçílio eleitoral 

1.800. 
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nó ciish-ií-ií. TíjivpJefpnl de Campo Gra~4e." (Qcra-
•Uticaçfio. ref-i-uericfa, n. 5-. 005»-.). • 

1.802. JiJSti Coqueiro- Pio *te Oliveira. f2,;í^9')- filtro de Jr,-sá 
Pio t-le ©ü-veí-u e de* Morta Antonia ek» Oliveira,-
nau-cido tu dê ng'i«tp d'e 1809,. em Hiboíro Pròfo, 
TT̂ tai-lo th: Í*Í"O Pu-oro. residente- cm- Santa Adc-iia 
ri. $58; - s-tH-gerrlo- da /VriTiada,. casucl-o. com. domi-
ci lio- oi ri Toral' f'0- disteieto m-unitri-pal tíe Realen
go. (Oualiikãção- e-K-officio, LI. 32S-. f 

5.868-. AníomV'Cândido de Al-mrida Filhe (2\470'). filho de 
Anfwiio Cândido ' de- Aimo-ida e dc Mjjjnarma de 
S(.'U>:;t ..-VinriiUv. r-:ase ido- a 7 de- dezembro, fie 1900, 
fiw.?«'ietÍM>rt>y, &tadc> do Rio--efe- Janeiro, residente 
no- Arsenal" de- ftiiPrra-. funeeíonarm piiiihoo, sol-
ft-iT&i-com efomie-ffio eleitoral no disCrleiç. mnni-
cipat <k ' itealengo. (-Q-cialífieaeão ex-of ficio, nu
mero 2..5-fc9.'> 

4.864. 'Uenaneio-da Silva Trindade (.2. í7r)',Cfluo-ae"ignacio 
Trindade • e de- Maria- Isabel1 da Conceição, nasci
do a- 9 <le s-c-Cérebro- tíe- 1899, no Estado, do Rio tle 
Janeiro», residente era- Guandu, lavrador,. casa
do, com domk-rffi.'©- efe-itora! no districto- municipal 
de. Campo Cirande. (.Qnaiiticação,' requerida, BU-

• ." mero fr. 0í*5-..)'-
1.906. .tine M-és- FLwi (;2.. 4-72'), fil-ho-de João- Pafes b»c-

<.i:d.«i e- de- Fd-icfana Paes- Fornandgs, nascido a 9 
de maio- de 1-884,. no- Bísírictó- Federal, residetUo 

• &• estrada Piadas, lavrador; casado,, com domicilio 
eTeífer»I- no» districto mmifcípat de Guaratiba. 
(Qualificação evt-offíeiq-, n. 873. )• 

1.806. Antei-io Medeiros Corrêa (2.473)', filho de Manoel 
Viètoriho tle Medeiros- Gorrüa e- de Maria Rosa 
da êòneeíçãe, nascido a 6Í efe- janeiro' de 1868. no 
Districto Federai, residente-' ã rua Tietê n . ' 1, 
operário;., casado, c.çm domicilio eleitoral no dis
tricto- municipal de- Realengo. (Qualificação re
querida- n. 141.:) -

f.8<W. Haria. cias Dores da Fonseca (ã.'.«75)', filha de Ra-
p-baef Arcbarijb. cia. Fonseca' e dè Anna Fr.isa da 
Fonseca-, nascida a. ÍS> cie dezembro de 1910,. no 
Districto Federai,, residente & rua Ia dc Dezem
bro-TI. 3, empregada publica, solteira,, com do
micilio -eleitora! ns-N dis&-i'et©< mnmiicfpat de ftea--

- lengo.; (Qtialificação recnaerMa;, n. 1.882.) 
. f . S » . Saul Gonçalves de Sá Freire f2..ÍT«), filho dc Ra

phael Mario de Sá- .Freire c. de Martela de Sã 
Freire,, nascido a\-13'. cie novembro de 1910, no 
Districto Federal:, residente á. rua Felix ri, 38, 
cwraaaercio, casado; com: domicrilio eleitoral nó 

-.- . districto1 municipali de Realengo. (Qualificação 
• requitt-rida: nr. l.ISff..) 

.1.869. El-za Cardoso Torres- ('2-476),. frita- de Euelydes Car-
• - • ', doso e- dè Maitm Carmelita Cardoso, nascida a 16 
- •• .' dé- agosto; cte «908; no Districto- Federal, residente 

• em Matto Alto, domestica, casada,, com domicilio ' 
eleitoral no- eíis-lüricrto nxuaic-ipal de- Santa Cem. 

. ('Qualificação requerida,, n. 983:. )' 
'l-*íf>. Ernesto Moreira Arantes (2..47T), filho de Antônio 

Moreira Ara-ntes-. ç de-Maria Moreira Arantes, 
. . . nascido a 30, dè- novembro de Ü9ÍQ,.. no Districto 

Federal, residente & rua Chá- n. 41", operário, 
*• casado., eom ábmrcilro- eleitoral! no districto- itiu-

nicíipat de Santa» Cruz. (Qualificação- requerida, 
' B . §83..)- -

Í .Sfl . Luiz Assis (2.478'), filho de Estella Assis„nascido a 
17 de outubro cte í9'15-,. no Distirícto- Federal, re
sidente ã rua Bento Lisboa u.' 48,. commercio, 

. .'' solteiro, com domicilio eleiloral no districto rffiu-
ni cipal dé- Realengo-. (Qualificação requerida, nu-
mero MO.) 

i-Mt. M'a.i:ia.Diniz Nascimento Caldas (2.481)', filha de Er
nesto Geminiano- cio ívascimento e. tte Maria Di-
iií-z ele Menezes, nascida no' Districto, Federal, re-

- . sídéivte á avenida. Izabel n. 23^. domestica, ca
sada, com domicilio eleitoral no districto muni-! 
cipal de Santa Cruz. (Qualífícaçã-o requerida, 
ri-. 4-40.. )• -

Í.S13. Klsa Sotei- tía Silveira (2.482),. filha de João Soter da' 

1.81' 

1 ..815 

1.316 

1.817 

1.813. 

-1.81)9, 

1.820. 

1.821, 

1.82? 

1.823 

l.S'2-4. 

SiTveiia o de Trone da (Tenha Silveira, nascido a 
30' dv-. militil-H-o de 1:91.0. no- Districto Federal, re- . 
sícFento &• rua Dois cie Abri-in. 21, empregada pu
blica., solteira, com rlonifc-i.l;fo eleitoral no dis-
trfeto- nituricípaí cte fCeateugo. (.Qualificação re-
qi^rrda, n. f.OOS.) 

Sebastião Pereira ela. tiosa. Júnior '(,2-, 483), íifiío- dc-
Generosa. Rosa da Conceição., nascido a 10 de 
março de 1888;,. no Estado do Pao de- Janeiro, 
residente ú rua Sepelfba. ri- 238{. operário, casado, 
com dbraicílio eleitoral no cüsCricCo municipal dc 
Santa Cruz. (ímalificação reqcterid-a, nume
ro' 4.8-16.) 

Alzn-a Cardoso d,e. Assumpção X2..484-),. filha de José 
JoactuiiiT de Assumpção e d'e Gabileüa Cardoso de 
Assumpção, nascida a £ ele agostos de 1898, no 

'Districto Federal'., residente â rua Império nu
mero 213', 'domestica-,, casada,, coro domicilio elei
toral no dMri.eto- municipal de Santa Cruz, 

• (Qualificação requerida-, .n. 2:1'37.) 
Alfredo Garfos- da-J-uz (2.485-), filho de Tubal' ria 
. Luz e cie- Anna Pontes, da Luz, nascido a 24 de 

julho de- Í.OíS',, no DistEicfo Federai,, residente á 
rua Senador Carneiro- n.. 10í„ eommercío, solteiro, 
com domicilio eleitoral' ao districto municipal de 
Santa-Cruz-. (.Qualifficacão requerida', o. 1.412.). 

José Straubfl (2..4-80-).,. filho dc Carlos- Staubel a- de 
Stell-a- Dejnam-,, nascido a 17' dé maio de- 1961', HO-' 
Districto Federai, residente?'dr rua Garamurú nu
mero 16;. operário;- solterêOi com domicilio elei
toral no- elisfcictjo- municipal de Realengo. (Qua-
Miicação requerida, n. "l.íHS.y 

Agrippinó Marque* 6-uerra, (i2-487'l-,. íüho. de João cia* 
Silva Guerra e de AgriEipiiia Guerra,, nascido- * 
22- dè junho cie 19Í6", nó, Districto- Federal, tesi-
tfe-nte ã aveni.d'a Isabel .n. 87.', operário, solteiro, 
com domicilio eleitoral.no districto, municipal de 
Santa Cruz..)'; , 

Ac-yr rte Vasconcellos Chaves1 (2',489-), filho de Fran
cisco José Monteiro Chaves e de Carlota dc Vas
concellos Chaves,' nascido a 30. de junho de 1915,. 
no Districto Federal,, resitfenle & rtra'ATvaro Al
berto H. 43; estucFante,. softéirff,. cora domicilio 
eleitoral no distrieto manicipal de Santa Cruz. 
(Quaf'ificação requerida, a. 2.136..)' 

ZítO' Gomes- de- MeRo, (;2'_488>)v fülato- dé- João- Valcntino 
de Mello» e- cie- Benedíetai Gomes1 dei Mello, nascido 
a 2 «le julho., de 1904, em Ana paz. Es-tado» do-
Para, residente-' & rua Saci Pedro tu 1345, eommer-
c/ov seltefro;,. eom domicilio eleitoral; no districto -
municipal1 de Realengo. (.Qualificação requerida, 
n». f.3'09!..I 

Joaquim Fernandes- ríogue&a.Filihff (2.49*9). filho de 
• Maria Martins- de Medeiros^ nascido- a .23 de agos

to de 1909',, no Ested'o do- RIo^ de Janeiro, resi-
dtente í •Vill-a Kosmos, semi numero, commercio, 
casado, com domicilio' eleitoral' no d-istricto mu
nicipal de Campo' Grancfe, CQuaiifieação reque-

Tlieodoro Rmeiro- Caldas- (2'.-4WT, filho de José Pau-
lino Ribeiro Caldas e de-America de Miranda Cal-. 
•das», nascido a 9' de- novembro de: Í900), em Era-rã,, 
Estado d» Bani:av residente» á. Fua. Baeão de La-
daaid n . 50';. eorjagnereíe»,' casado», com^ domicilio 
eleilemal no; districto- munieipal de Santa Cruz. 
(.Qualifüeação. requerida,, n. â,177_) 

Benfo-da Rosa Franco (2..492), fiffio de Francisco da 
. Rosa Franco e -de "Maria Gloria da Conceição, 
• nascido a 21 de- março d.c 1899; no Distrieto Fe

deral.. resMènL-e- á avenida; Matadouro n. 11, ope
rário,, casado, com domicilio eleitoral no districto 

- municipai de Santa Cruz'. (Qualificação, reque
rida, tt- Í.94S.J 

Octavnj Braga -Berquó (.2.49-3')., filho cie Augusto José 
Besqmé'» e de Regina- Braga- Berqué, nascido a 9 de 
aetembeo de 190-9., no Districto Federal, residen-

, te & rua- Sylvio Valle n, 128; desenhista, solte-ii 
ro. cóm" domicilio eleitoral no districto. munici
pal- de Realengo. (Qualificação ex-officioy^ixx^ 
mero- 2.517.1 - . '' . 

C o n f e r e c o m o O r i g i n a l 
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1,82?>. 'Jfeteon José de Castro -(2. £9*1, íilho cie José -Pereira. 
•do -Castro Ffflio e dle SeniiiamesFortuna de Cas- . 
-tafi, .naseido a J-6 -de jaawPb .de 189.9,. .no -Distrieto 
.Foder.al. resMcmte a ma General OtywtyK) n. 4.4-2, 
'empregado municipal, soltéim, .nem domicilio 
eleítorstí ao disírjcífco municipal dé Santa Cruz. 
(Qualificação reqmmicht, n, 1„'739.-) . . . 

* 825. José .Augusto dos Santos ;(2.,̂ 95;),, filho de Antônio 
Augusto dos Santos o de Aaoa -dos Santos, nasci
do a 20 .dé abril ..de 1-806. no .Distrieto Federal, 
resi.Jet.vt..> ;»- avenida Cformeu -a. .'>7T>. -coni-taer-
crante, «easaéK '"ce-t» domíeílS© .eleitoral' no dis
trieto -nTOTiicipá.l -de -Santa Cruz. (Qualificação 
reqneriâ-a, •».. 5.á>2JLl 

1.15,27. TicfeiTOo de íRait&«i .Araújo C2.. 4963., filho' de Anna de 
Paihva Arauja, nascido a .1 'de .abril do l'8Q7, no 
r-ftstrãc-te Federal, a-esidente rua Caboclo nu
mero' 253, ilavi-adarj -soffiteiiiaí, «cem doiBãeitie 4leii-
ioral uo districto mmii^pxÊ '4e Campo Grande. 
(Q;aa!ií)!Íea.i;ào) requerida, «L .2-'fi88.J • 

1.828. 

4 829. 

1 836 

1.831 

1.832 

Eduardo -Rodrigues .Pereira £'2.. 49.7')., falho - de Filo-
mena. i3ama'o&» ifteâpigpea* ssaseido ..-a 23 de de
zembro de IfflR, no ©Mriéto Federal, residente 
á, rua ilareclles Bcrornses n. 7, motorista; ca-
saêa, «som dondciWei elei toral n.p .fetrislo EMIÜ-

' cJí.al -âe Campo ©fcaande. (QualJJifiaçao requerida, 

•R-nridir-e Luiza MaCliado ('2.-4981), filha de Benedicto 
Antônio Machado -e de Miarfa Luixa, Machado, 
•nasetíla a 6 de Bovem-bro 41®. 3.-.9M, rio Distrieto 
Federal, residente á vm.à3&g&as.3i. 54, domestica,-
.sdtóca, mm -domicilio «leitetral '-ue districto m,u-
micipail -cte Campo firanãf?... (Qualificação re-
cfíifrMa, n.. .2.. 664.3 .. '• 

r-iírTiri® Figueira Í2..4SÜ}, filho de-José Figueira o 
de -Rosa Fernandes, laa-scido- a 22 de junho de 
.190.9, n.o áSástrieto' Federai -spe-r-ario, -solteiro, com 
ríQiuicilio eltíitDj'ii-1 no distrioto municipal de 
Campo G.-a:ki''. (Qual ificaeâe 'requerida, numero 
2.47-9 -

itotiüe L'raktufcB£s da -Silva Í2.&003., 1'ilho de Pateraiano 
ia-nh.ai*es da Silva e de/Quiteria. da •Conceição'Bar-
Sasa, nascido a .5 de jaaho -de- IMé, no Districto 
Federal, residente ia .roa' Alagoas n . 50, qpera-r-io, 
solteiro, com domicilio •eleiteral no districto. '.iau-
'fiücãpat -4e «Campo '(Srancle.. ÇQuaMlicação nagsHían-
da. n. 2-v692 4 ' 

José 4e Souza iBodrâgnas -,(.2..'50;O, "filho de José de 
Souza Rodrigues I-Tifho e de Lmiasa Moraes de Sovi- • 
:za JloârigBCs, nascido ,a 12 Se junho de 1902,- cm . 

-Caiapos 1'l,,-aa-i-lítae, viava, com domtciJio .e.lei-
loi-al ao .-tifetóCto muuiisijjal ..ée Aáde-iigo. (Qaali-
Ijcaçãjj requerida, n . .53.) -

1 .S3'3. Zilal Fragoso 12 .'5021, filha de Maaáa -Carolina Fragoso 
i.ia«!'ii!.a a 2& de -bol-abro -de tS4% uo --Districto -F'«-
-dpral. -residente -a rna Alagoas vi. '50,• domestica, 
--*olf-tíii:a, « I n •.íi-üuii.-.ilio eSeiteral no districto Xíi:n-
niE-lpaJ. •de 'íiaiupo «G.cande,-* (QciallfMjação réqtieri,-
da, J:J. 2..<9m-. •) ' 

1.834. i\ntomo Maia do S5a«46:i®enlo Í2.:S03)., ^fclhodè Manoel 
Jmé dl o "^a-sriríienio -e âe GejiesTa •'Maia, nascicío a 
li' de rnáreo de 1-9Í5, mo. ©iáiSeta Fpd-crál, resi
deute á estrada do Caboclo n. SOS, lavra
dor, .solteiro, '.com .ateEMÍci'li« eleitoral "no disti-ieto 
niunieipal de 'Ca-m;|,>o •&i%inic„ (Qualhficação rc-
üfLK.-rida,, n. .-2.&S3..-) • , 

'1.833. -Aniiibal OawadiO da Hilva -'(2..504-),, fiilh-e de Leandro 
Antônio da Silva n íle Judia -(larvalho da Silva, nas- • 
c:ído a 21 c(é jane-iro de Wi% no íDi-siricto .Federal,' 
í«erafl.enf* á rua SFrancà-sco Lima .nameijo 22, 
e*!i.udaT-rte, jéõlteiva, com damicüao f£í!-e-itoral- no dis
tricto 'nunu-i£-q>al de 3,l«a'!aogíi ._.í-QwalJ,t'lcação - - rc-
íiuer.-ida, n„ 1,33.) . 

,1 i '̂36.- FtaBõéca 'rorres -M 'Lúz <'2.Sa6),.'-fiMiia «le Osório Al
ves-4a Luz <e de -ALlee. ''f-oj-res 4á 'Laz, nascida a 3-
de abril l̂e 19.13, no Dfetricfo-Kederal,,residente ú-
roa .©aeoellífe -Domingos-ai. S7B motllsüa, afltt-cira, 

-cpm tlomic-ilio .efeitor.a-l no .districto mimiri-pal de 
G-mu-ati.lja. (QLLi,d.ifÍcaç,ão requernla, a. 2.10-7.) 

1.837.- Christovam !Síeuma-m . (2".-507), filho de GuiHicrrVni 
• ..\eumam e de Chr-istwia -̂ eu.in-a-Eia. i:á-seid-p> a !7 ,<>) 

SBSÕ0- de 1:888,.' no Fitado do Rio de -Taneú-o. rw- > 
Êiente á"ma Barro» de.Alarcão n.. -5L. ífieienu-í-tn,, 
aasasla, -com donuc-ili-o f-tótoral mo districi.o numi-

nê Mtl -de -G-uarati-ba.. ;(-'Qua'Hf.icacão requerida, nu
mero 2..;190-...} 

1,,838. Felisberl/o 'Goi»es ..Jarttim (2..,508).. filho tíe J-oaípiini 
" <>»mes Jareti-m e 'de iF-etieia Ataria• da Concíiç.ãu, 

naseido «:5 -de abril de 1-890. .em Rezende, E-slad-'* 
d(3 ítie •de.Jai-ieiiiá, resltlente à rua Governo n. 15.5, 
;ónera-r.io, casada, com 3-omicil'io eh-rtoral no «iistri-
•cSm iüMin.ieipal 4e tteaJengo. (Q-naiiflcttção r"«ue-
ricta, n. :0,. íjfít.') _' 

1.839., Manogiearbosa do Sacrameciito (2.. 509), f iltio de Mí-
: aoel Adãlio :èa .Costa e de Angela Joana» dc J<?.*IÍS, 

•nascido •& 4 de "juuitio cie 188-9, em-Ouro Preta, -£-s-
tado 4e "Minas Geraes. residente á rua Agrlcla 
n,. 1, •funcciosn.ario publico, solteiro, com- domicilio 
etótoíal .no idtetricto manieirtai' cte Realengo. 
|Qnalil'ica£ão requer'ida, n,. 0.2õ"4:i) -

•2.28'L' Wanderiey Itessea m\a^i- iC2.51K)̂  ':ú»a de Raul" Braga 
-e de RaymiLádà Pessoa Braga, nascido .a. 8 de abril 
„cte 1=9.13, cm Fortaleza, Estado cio -Ceara, niptar, 
•casado, .-residente ã rua Columbia TI .. -85. com do-
micilio eleitoral no districto municipal de Realen
go,. (Qualificação - ex-officio., n . ê(j.') 

4.'8».. Bazxüa de Souza Í2..UXI, filha de Luiz Paulo 
de Souza ede Isldora Rosa cio A venda, nascida a 9 
4e-dezembro-de 1.895., .em Auctherojr, Estado do Rio 

- -de Janeiro, residente á rua General Cláudio a. 41, 
doHiestâfia, -casada, com domicilio eleitoral no dis-
Xricto -inmnj.cJ.pal cie Realengo. (Qualificação re-
q-uei-ada,.n. .L/MG,] 

a .'«41.. Augusto de'Souza e .Silva (2.:&f.2-), fi-lho-de Francisco 
.de» Souza <e Slva e de Maria de '"-Souza, nascido a 
23 de outubro do Í886, no Distrieto -Federai, resi-

- -dente -á nua iBangá .n. '129, operário, casado, com 
domlciiio ele'rtora'1 no distrieto .munieipal áe 'fiea-
lengo.. ..(.Qualificação .requerida, n. '5.908.7 

ú:&&2, .Saegio FnljícrB <.2,.5i3), filho -de Eugênio .Fuljarò c d« 
Gffitharina Fiuliaro, nascia» a 25 de dezembro de 

. léil.l, em São iGarios do Pinlial, Estado de S. Pau
lo, residente á rua do Lavimclio n. U, escrevente, 
«9-lteire, com domicilio eleitoral uo distrieto nau-
-tóci-pàl d«- Realengo. (Q.uaüíieaç.ão -ex-offiç&Q, nu
mero 3 i í.) 

"Brevea, 'íístafüo do Pará, residente ;á rua Pinto l..#43. Américo dos .Saittos (.2.-514)., -filho de Ocsulina Maria 
1 da •.Caaiceiçãa, nascida ,a 30 de junho de 1914. no 

JM-sfcricte F-edüral, ,ros:idc.ntJ,e' em Campo Grande, 
; operário; solteiro, -com -domiciTio eleitoral no dis-

Tjicto municipal de -Campo Grande. (Qualificação 
- ". . requ-oi-ida,-!'!.'769.') 

1-.-844, .Maiaoéil ..Ãntoiüo 'Olwcira (2„5.1:5.),, Jllho de-Antônio 
lía«ares de Qliv.eira -c de Benedicta J.ustina dç Oli-

"veüsa, nascicío a 4--de íúbrJl.üe KMõ, no Districto 
. Federal, residente -,á «est? 4o Caboclo 7;í7, lavrador, 

salteiroi cõm domicilio oleitorãl.TIO'distrieto -m«-
nlciipal de Campo'Grande.- rQ-ualificaçlo. requeri-

' " da, n. 2.085.) - ' , - • ' . • - ' 

1.8á,5. rftaul de .Ara-ujo SiUa, (S..-516")., íiltio dc Kvaristo cie 
.Araújo Sílsa e'de .Maria '.ttoRanda-rte Araújo, nas-
cicto ..a 28 de ontubivi cte 1902., em iguafú, Estado 
do Ceará, .r-ci-sidente ,no I o R.- L... militar, casado,' 
com domicilio ciei toral no districto -municipal 'i-i 
•Realengo. (QualliCeaçã® em-offdóLe, '00.) 

1.810. José "EsteHita dos Passos' C2,."517)„ filhe-de. Pedro Ba-
njàsta- -dos .Passos c dc J-u-Uota Estellií.a de. Barros 
-è 'Sflwa, iiiascido a l;l de dezembro de 1911, em 
Agaa -freta, Estacio de --ai-nas <Genaes, 'residente uo 
2° fl. .:£., .militar, solteiro, com domicilio eleitoral 
no .distrieto [nuiiicipal do 'Realengo. (Qualificação 

, eix-officiio,, n . '1U4.3 

1,*47. .Antônio 4\& Silva .(:2.-5.18')„ filho do-Analia_ Luiza -dos, 
-Santos, nascido a 3 -cie j-uuíio de 1911, no Districto 
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Federal, residente a-rua ttio Arthur, sem numero, 
lavrador, solteiro, corn domicilio eleitoral no dis-. 
tricto municipal de Campo Grande. (Qualificação 

• requerida, n. 5.559.) 
1 848 Uonerto Roldão (2.521), filho de.Alexandre Roldão e 

cíc Mercedes "Roldão, nascido a, 29 de agosto de 
1892. no Districto Federal, residente á. rua do La
dario -n. 50, lavrador, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Santa Cruz. 
(Qualificação ex-officio, n. 696.) 

1.849'.' Mfredo Alexandre Franklim (2.522), filho de Manoel 
Alexandre Franklin e de'Etclvina Alves de Car
valho, nascido a 25 de junho de 1862, em Rezen
de. Estado do Rio de Janeiro; residente a rua Ca
pitão Felix D. 202. engenheiro, viuvo, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Realengo. 
(Qualificação requerida, n. 1.490.) 

1/850".'íoâo Ranulpho Pinheiro (2.523), filho de Manoel An-
' " tonio Rodrigues Pinheiro e de Jacintha Maria Ro

drigues Pinheiro, nascido a 27 de maio de 1889, 
no Estado de Pernambuco, residente a rua Qcta-
viano, sem numero, militar, solteiro, com domici
lio eleitoral no districto munieipal de Realengo. 
(Qualificação ex-officio, n. 1.) 

1.851, JoSo Francisco de Assis (2.524), filho dé Antônio ua 
Cruz Estanislau e de Maria das Dores da Cruz, 
nascido a 14 de outubro de 1895, no Districto Fe
deral, residente á rua Mariana n. 103, operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto mu
nicipal de Santa Cruz". (Qualificação ex-officio, 
n. 24.) 

1-.852! Antônio dos Santos Freitas (2.526), filho de Henrique 
Guilherme de Freitas e de Felippa Nery dos San-

: tos Freitas, nascido a 12 de maio dc 1897-, em São 
Luiz do-Maranhão, Estado do Maranhão, residen
te & Estrada Real de Santa Cruz n. 2.600, militar, 
casado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal do Realengo. (Qualificação.ex-officio, nu
mero 2.379.) 

1.853. Paulo Carvalho da Silva (2.527), filho de Leandro 
Antônio da Silva e de Lidia Carvalho da Silva, 
nascido a 8 de dezembro de 1907, no Districto Fe
deral, "residente á rua São Francisco Xavier n. 22, 
estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Realengo. (Qualificação re
querida, n. 216.) . 

1.834. Maria Santiago.(2.525), filha de.Arthur José da Silva 
Santiago e de Maria Anna da Conceição, nascida a 
3 de julho de 1910, no Estado do Rio de Janeiro, 
residente á rua -Felippe-Cardoso u. 124, estudan
te, solteira, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Santa Cruz. (Qualificação requeri
da, n. 2.668.) 

1.855. Augusto de Mello Fróes (2.528), filho'de.Augusto'Fre-
derico Fróes e de Pe-rcilia de Mello Fróes, naseido 
a 9 de agosto de 1-905, rro Districto Federal, resi
dente á rua Columbia n. 55, militar, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Rea-

- lengo. (Qualificação n. 2,391.) 
.1.856. Renato de Carvalho Dias Pereira (2.529), filho de 

Flodoaldo de Souza Dias Pereira e de Maria Be
nedicta de Carvalho Pereira, nascido a 15 de de
zembro de 1910, no' Estado de Pernambuco, re
sidente á ruà Apooly n. '54, "militar, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Rea
lengo. (Qualificação "éx-officio", n. 4.) 

1.857. Noel :Vasconcellos (2.530), filho de Antônio Bernar-
dino de Vasconcellos e de Guilhermina "Vieira de 
Vasconcellos, nascido a 24 de abril.de 1915, no 
Districto Federal, residente' á. r-ua Fonseca nu
mero 174, contador, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Realengo. (Qua
lificação requerida, n. .1.858.) 

1.858. Silvinó Corroa de Lorel.tr (2.531), '-filho de 'Jacintha 
Maria de Loretó, nascido a 30 de novembro de 

- 3902. uo Districto Federal, residente ã rua Cam-
bugny, sem numero, lavrador, solteiro, com do

micilio eleitoral no districto municipal de Gua
ratiba. (Qualificação requerida, n. 6,093.) 

1.859. Waldyr Rang-eí**t2.532), filho de übáidino'da Silva 
Rangel e de Maria de Menezes da Silva Rangel, 
nascido a 17 de agosto de 1914, no Distrioto Fe
deral, residente á rua Estevam n. 140, commer
cio, solteiro, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Realengo. (Qualificação reque
rida, n. 712.) , 

1.S60. Carmelinda Amaral (2.533), filha de Antônio Au
gusto Amaral e de Maria da Conceição Brasil 
Amaral, nascida a 22 de janeiro de 1911, no. Dis
tricto Federal, residente á rua Areia Branca nu-

-mero 31, domestica, solteira, com domicilio elei-
- toral no districto municipal de Santa Cruz.. 

(Qualificação requerida; n . 1.429.) 
1.86.1.' Ada Coelho de Souza (2.534), filha* de.Antônio Coe

lho de-Souza e de Maria Coelho de Souza, nas
cida a 8 de fevereiro de 1911, no Districto Fe-

- deral, residente á avenida Isabel n. 231; estu
dante, solteira, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Santa Cruz. (Qualificação re
querida, n. 2.138.) 

1.862. Marietta Vieira (2.535), filha de João José Vieira 
Sobrinho ,e de Maria da Hortencia da Conceição, 
nascida a 17 de agosto de 1909,. no Districto Fe
deral, residente á avenida Isabel n. 160, operá
rio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Santa Cruz. (Qualificação requeri
da, n. 2.183.) '-

1,863.'Arlette Moraes Santiago (2.536), filha de Caetano 
' José da Silva Santiago e de Celiha Moraes San

tiago, nascida a 13 de junho de 1915, no Districto 
. Federal, residente á rua Felippe Cardoso n. 111, 

estudante, solteira, com domicilio eleitoral no" 
districto municipal de Santa Cruz. (Qualifica
ção requerida, n. 2.132.) 

1.864. Demetrio Gomes (2.537), filho de José Gomes e de 
Rosina Gomes, nascido a 3 de dezembro de 1882, 
no Estado do Rio de Janeiro, residente. d rua 

' Usina n. 7, lavrador, casado, com, domicilio elei
toral no districto municipal, de Realengo. (Qua
lificação requerida, n. 5.168.) 

1.865. Mario Teixeira (2.538), filho de Miguel Teixeira e 
de Elisa Teixeira, nascido a 22 dc março de 1912, 
no Districto Federal, residente á.ruá Rangel Pes
tana, sem numero, commercio, solteiro, com do
micilio eleitoral ho districto municipal dc Rea
lengo. (Qualificação requerida, n, 1.347<.) 

1.866. Odilon Nascimento (2.539), filho de Julião'Geraldo 
do Nascimento e de Cândida da Costa, nascido a 
29 de abril de 1912', no -Districto Federal,' resi
dente á rua. Fonseca n. 192, torneiro, solteiro, 
com domicilio eleitoral.no districto municipal de 
Realengo. (Qualificação requerida, n. 5.214.) 

1.897. João Odon.de Souza Filho (2.540), filho de João 
' Odon de Souza e de Ambrosina Amalia de Souza, 

nascido a 3 de maio de 1915, no Districto S i 
deral, residente á estrada Santa Cruz.n. 197, es
tudante, solteiro, com ciomicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Realengo. (Qualificação re-

. querida, n, 1.934.) 
f.868. João de Moraes (2.541), filho de José de Moraes e 

de Brasilina dê Moraes, nascido a 15 de outubro 
de 19'02, no .Districto .Federal, residente á ma 
Apamá ii. 459, operário, casado, com domicílio 
eleitoral noLdisiricto municipal de Realengo. 
(Qualificação'requerida, n . 5.198.) 

1.870. Luiz de Oliveira de Souza (2.542), filho de João de 
Olivíira de Souza e dc Salustiana de Souza, nas
cido a 19 de abril de 1895, em Pão de Assucar,-
Estado de Alagoas, residente na Parada de Lu
cas, pintor, casado,-com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Realengo'. (Qualificação 
"ex-officio", n. 8.) 

1.809. Bénjamin Jotamy Fagundes-(2.543), filho de José 
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Joaquim Alves. Fagundes .o de Ignaeia Feliciana 
Johamy Fagundes, naseido a-15 de .agosto-.da 
la91.no Estado de Minas-Geraes, residente á.rua 
dos Açudes n. 53, operário, casado, com domici
lio eleiloral no districto municipal de Realengo. 

•. (Qualificação requerida,- n. 1;332.-) N 

^ - - x 
1 .871'*''innocencio Barbosa (2.544), filho de Anacleto José 

Barbosa-e de.Anua An.tuhes.-.Barbosa,,-nascido a, 28 
• - de-dezembro de 1893, no Districto Federal, resi

dente á estrada Real'de .Santa Cruz n. 278, com
mercio, casado, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Realengo. ' (Qualificação re
querida, n. 3(37.) 

1.872.. A-scendino' da Silva-'Monsores (2.545); filho de, Ar-
- lindo Manoel Mousores.'- e-de Maria - lgnacia do 

' Moura, nascido a 20 de abril de- 1915, no Distri
cto Federal, residente á r u a S. Sebastião n. 1, 
operário; .solteiro, com domicilio eleitoral-no dis-

. tricto municipal de Realengo. (Qualificação re
querida, u. 1.923.) 

J.S73'. André • Estcyes .Cordeiro' (2.546), "filho dc. Manoel 
José Esteves Cordeiro, nascido a 30 de novembro 

. . ./jlo 1910, no Estado do Bará;-residente á rua 12 de 
•' Fevereiro n. 44, commercio,. solteiro, com domi

cilio eleitoral no districto'municipal de,Realengo. 
. (Qualificação requerida, n. 1.924.) 

1'.87.4. Antônio Aguiar (2.5-47), íflhoYde Maria de -Aguisír 
- '.Muller; nascido a 25 de setembro . dé 1906; no 

• - . Districto•; Federal;- residente, á rua das,'-Estradas 
ii.°2, commercio, solteiro,, com domicilio eleito
ral, no districto municipal de Realengo.. (Quali
ficação requerida, n. 5.151.). 

,1.835.. Alipio Pereira dá Rosa (2.54S), filho cte Quirino 
• Pereira da Rosa e de Francelina Maria da Con

ceição, nascido a 22,de janeiro de 1907, em Va-
Jença, Estado do Rio.de Janeiro', residente á rua 

. ' .do-Mattoso u. '-259, commercio, solteiro, com do
micilio eleitoral, rto. districto municipal de Rea
lengo. (Qualificação requerida, n. 133.) 

i .876, Pompilio Carreto £2.550), filho de.Manoel'llaymun-
.";.' .. do Barreto ,e cie Emilia . Maria. do'Sacramento, 

nascido a 13 cie março , de 1891, em ttabaiana, 
Estado~.de Sergipe,, residente-'á rua Barão de-Mes-

. ' quita n. 031,:militar, casado, com ciomicilio elei
toral no districto municipal dè Reaiengo. (Qua-

- lificaçãò i-eqcrii:1a, n. .7.615.) 
.1 :877. Joaquim Monteiro de Barros (2.551), filho dc João 

.Monteiro cie Barros'e de Anua Guedes Monteiro 
'""de.-Barros, nascido a 6 de.-novembro de 1894, no 

Districto Federal, residente á rua Visconde de 
.-Figueiredo, n. 56, commercio,-casado, com domi

cilio eleitoral' uo distrieto. municipal de Realeu-
.... ..- -80. -(Qualificação requerida, n. 4.983.) 

1.878.. Itelipo dc '.Faria Pereira (3.552), filho* de Leopoldo" 
. Gahizo de Farias Ferreira e de Luiza de-Faria 
Pereira, nascido a íS do outubro,..- de 1914,-no 
Districto Federal, residente á rua Barão, de Pe
tropolis DK' 57, militar, solteiro, com 'domicilio 
eleitoral uo districto 'municipal de Realengo. 

- - (Qualificação requerida, n. 5.891.) 
,1.879. José Jpão .de- Medeiros (2.553), filho cie Vergüino 

Rodrigues de Medeiros e de Anna da Silva Me
deiros, nascido a 1 do janeiro de 190ôi em Santa 
Maria, Estado do Rio Grande, do Sul, residente, á 
rua do Parque n. 18, militar, casado, com domi
cilio eleitoral no-districto municipal de Realengo. 

• •• • . (Qualificação - requerida, ,n. 11.754 .) 
1-880.' OÚo Ruth (2.554), filho de Júlio Ruth' e de Martha 

Ruth, nascido a 28 de março de 1909, no-Estado 
de Santa Catharina, residente á rua Antunes.Ma-

- ciei u. 145, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no distrieto ;municipal de Realengo/ 

. . (Qualificação requerida, n. 11.759.) 
• 1- 881. Mario Leal Bacelar (2.555); "filho dc Mario Othão' 

Bacelar e cie Rachel Leal Bacelar, nascido a 7 de 
abril cie. 1911, em- Breves, residente• na Escola do 
liiteudencia, militar, solteiro, com domicilio elei

toral no- 'districlo municipal -dc Re-alongo.. (Qua-, 
lificaçãò requerida, ;.i. '(5.348.') 

i .882. Mario Barreto França • (2.556), .filho de José'Edu
ardo França e de Phiiomena Barreto Fiança, uas-
cicio-ã 14*c!c fevereiro.de 1907; em Recife,'Estado 
de Pernambuco, residente á rüa Cometa ti. 10, 

• militar, casado, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de.Realengo. (Qualificação reque
rida, ii. 11.228.) 

1.883/Francisco Córnelio de Moura (2,557), filho de Ma
noel Francisco dc Moura o de- Maria- Isabel do 
Moura, nascido a 12 dé mar»o de 1891, cm For
taleza, Estado do Ceará, residente á rua Barão de 
Mesquita n. 831,- escrevente,, casado, com -domi
cilio eleitoral no districto municipal de Realen
go. (Qualificação requerida, n. 7.310 4 

1.884. Horacio Lima 'Rodrigues (2.558), filho de Feliçiano 
Rodrigues .e de-Emiiiana Rodrigues de Lima, nas
cido, a 14 de julho, de 1914,-em São Sepé, Estado 

^ " do Rio Grande do Sul;-residente á rua Maria José 
. n. 221, militar," solteiro, .coiu. domicilio 'eleitoral 

no districto municipal de Realengo. (Qualifica
ção requerida-n. -7.902.) 

•1.8S5. Manoel Ga.lilcu Genisch (2.55a), filho ae Augusto 
Geuisch e de Maria Manoel Maia G-miseh, nascido 
a 17 de junho de 1904, em Triumpho,. Estado do 
Rio Grande, do Sul, residente á rua Figueira de 

•' Mello n. 277, sobrado, militar,, casado, com clo-
• micilio- eleitoral no districto municipal cie Rea

lengo. (Qualificação requerida n. 7.889.) 
• 1.886. Nelson Braga Moreira (2.560), filho de José Fran-- 1 

cisco Moreira e de. Anna Braga Moreira, nascido 
a 19 de janeiro' de '1912; no Districto Federal, 
residente, á rua Barão da Gamboa n. 18, militar, 
solteiro,, com domicilio, eleitoral no districto mu
nicipal de Realengo. (Qualificação requerida nu
mero 11.983.) 

-1.887. Horacio Raposo Borges Filho .(,2.561), filho de Ho
racio Raposo. Borges e de Palmyra de Souza Ra
poso, nascido a 1 cie setembro de. 1909, em Pe
tropolis, Estado do Rio de" Janeiro, residente á 
rua Nerval de Gouvêa n. 411, militar, casado, com 
domicilio' eleitoral no distrieto municipal de 
Realengo. (Qualificação requerida n. 11.751.) 

) .888. Lauro Freire de Farias (2.562), filho de Felinto 
Pessoa de Farias ,e de Laura Freire de Farias, _ 
nascido a ' 5 cie janeiro de 1914, no Estado do 
Maranhão, residente á rua- Senador Pompibilio 
ii.- 205,' militar, casado, com domicilio, eleito-
r a luo districto-iiiun-icipai.de Realengo. (Quali
ficação requerida n. "11.558.) ' '•-

1.889. Manoel Pereira da Silva (2.«563); filho de Sebastião 
•. • " • Pereira da Silva e de Conceição Pereira da Silva, 
• . '• > nascido a 20 de março de 1900, no Estado- do-Rio 
• • Grande do Sul, residente á rua S. Christovão 

v n. 514, militar, casado, com domicilio eleitoral 
* no districto' municipal de Realengo. _ (Qualifica-

-. .. ção'requerida u. 11.052.). . 
1.890. Francisco- Montarroyòs dc Moura, Costa . (2.5G4;, 
: , - filho - de Adalberto Moura'Gosta'e de Edith Mon

tarroyòs Gosta, nascido a-21.de junho de- 1914, 
, no. Districto Federal,-residente á rua Barão cie 

Mesquita n. ' 890,-militar, solteiro, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de Realengo. 
(Qualificação requerida, ti. 11.753.) 

1.89-1. Quiterio Florentino da Silva (2.565), filho cie Flo-
. rentino Cardoso da Silva e-de Belmira Lopes da 

. . Silva, nascido a 1 de outubro de 1907, em União, 
Estado tíe Alagoas, residente á • rira Tamarindo.'. 
n. 672, operário, solteiro, com ciomicilio eleito
ral -nò districto municipal do. Realengo. (Quali
ficação 'requerida, n. 180.) 

1.892!'Manoel B. Prazeres da Luz (2.506),-filho de João 
. Marcai'da Luz o rie Modestina Prazeres cia Luz, 

nascido .a -19 de dezembro de 1902, em S. Gon-
çalo, Estado cio Rio cie Janeiro, residente á rua 
Laníeirâo m" 637, operário, casado, com ciomicilio 
eleitoral no districto municipal - de Campo Gran-

'.- cie. (Qualificação requerida n. 545.) 
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1.895.- Manoel'José Ferreira (2.568). íilho de Elesbão Gar
cia Ferreira e de Amalia Maria das Santos, nas
cido a 10 de julho de 1906, no Districto Federal, 
residente e'm - Campo Grande, lavrador,, casado, 

•com domicilio eleitoral no districto municipal cie 
Campo-Grande. (Qualificação requerida,, numero 
1.312.) 

S.S91. Qnintinr» da Silva Gomes (2.569), filho de Cyrillo da 
Silva Gomes e de Eugenia Gomes da Silva, nas
cido a 25 de. julho de 1912, no Districto Federal, 
residente á .rua Teixeira de Campos n.' 17, com
mercio. solteiro, cóm domicilio eleiloral no dis
trieto municipal de Campo Grande. (Qualificação 
requerida, n. 590.) 

1.8S6: P,':nedic-.to, Pf/reira Lima (2.5.71). filho de Manoel 
Pereira Lima e cie Januaria, Maria da Conceição," 
nascido a 22 de outubro de 1909, no-Estado do 
Hio de Janeiro, residente á rua D. Silverio nu- • 
mero 340, lavrador, solteiro, com domicilio elei
toral no d.istrieto municipal de Campo Grande., 
íQualificação ex officio, B. . E.' 77.) 

4.896.'Antônio Augusto dos Santos (2.570), filho de Gus
tavo'Augusto dos Santos e de Geralclina Augusta 
rios Santos, nascido a 13 de dezembro de 1893, 
no Districto Federal, residente á rua Est. Mon
teiro n. 701', lavrador, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Guaratiba. 
(Qualificação ex officio, n. 397.) 

1.897. Lúcio Lino de Oliveira (2.572), filho de Antônio Lino 
de Oliveira.e de Antonia Maria de Oliveira, nas-
4 de Janeiro de 1890, no Estado de Minas Geraes, 
lavrador,' casado, com domicilio eleitoral no dis
trieto mcmicipal de Campo Grande. (Qualifica
rão ex officio, D. 319.) 

1.8&8. Wrlírr Garcia'Ferreira (2.573), filho de Francisco 
Garcia Ferreira e de Elclvina de Azevedo Fer
reira, nascido a 18 de. agosto de 1914, no Distri
eto Federal, residente em Mendanha, commercio, 
solteiro, eom ciomicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Campo Grande. (Qualificação reque
rida, n. 1.774.) 

4 .899.-Ktslor Manoel dos Santos (2.574), filho dc Scbas-
•tiana Maria da Conceição, nascido a 7 de outubro 
de 1906. no Districto Federal, residente no' Cami
nho Dois Metros, n. 99, operário, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal: de 
Campo Grande. íQualificação requerida numero 
4.954.) 

1.S00, Annysio Vianna da Silva (2.575), .filho'de José Fran
cisco da Silva e de. Bras-ilice 'Vianna da Silva, 
nascido a '27 de -julho de 1902, no Districto Fe
deral, residente , em Monteiro, lavrador, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Guaratiba. (Qualificação requerida n. 4.984.) 

1,901. Euzebio de Souza (2.576). filho de Cândido de Souza 
. de Maria Emiliana de Souza, nascido a 29 de 
abril de 1910, no Districto Federal, residente á 
rua Estevão n. 178,' estucador, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Rea
lengo. (Qualificação requerida n. 5.170.) 

l.»02« Ely Bernadac Vidal (2.577), filho de Vidal. Joan 
Joseph Pi erre e de Eulai Maria Lourenço Vidal, 
nascido á 21 de abril de. 1-902, no Districto Fe
deral, residente á- rua .Siiva Cardoso n. .60, me
cânico, solteiro, com domicilio eleitoral no. distri
cto. municipal de' Realengo. (Qualificação reque
rida n. 5.172.) 

1.803. Htrculano Pereira de Carvalho (2.578), filho de 
Manoel Pereira.do Carvalho c de Custodia-Pereira 
de Carvalho, nascido a 25 de setembro- de 1902, 
em Vassouras, Estado do Rio de Janeiro, resi
dente á rua Industrial n- 30, commercio, solteiro, 
com ciomicilio eleitoral no districto municipal do 

-Realengo. (Qualificação requerida, n. 6.123.) 
1.904-, Francisco - Justiniano ,da Silva (2.579), filho cio 

Constância Francisco dc Carvalho e de José Jus
tiniano da Silva, nascido .a 17 de julho de 1892, 
em Sapucaia, Estado do Rio de Janeiro, residente 
á ruã Barão do Ladario n...85, funecionario, pu
blico, solteiro, com domicilio -eleitoral- nô 'd-istri-

. cio municipal de Santa Cruz. (Qualificação re* 
querzeiã h. 6.437.) . . . . 

1.905. Manocí-LaurenUno de Aguiar (2.580), filho de..Pau-
" lino Laurcntino de Aguiar e de Guilhermina.-Ma

ria da Conceição, nascido a 29 de junho de 1906, 
no Districlo. Federal, residente á Estação da Pe
dra, lavrador, solteiro, com domicilio eleitoral 
no-districto municipal de'-Guaratiba. (Qualifica
ção ex officio, ü. 742.) 

• 1.&06. .Francisco Ignacio Sodré (2.581), filho de Manoel 
Francisco Sodré Aibernaz e de Maria Paiva de 
Jesus Sodré, naseido a 24 de dezembro de 1895, 
no Districto Federal, residente á Estação da Pe
dra, lavrador, casado, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal- de Guaratiba. (Qualificação 
requerida n. 4.819.) 

1.907. José Rangel Pinheiro (2.582), filho de Alfredo do. 
Nascimento Pinheiro e de Anna Rangel Pinheiro, 
nascido á 10 de novembro de 1913, no Distrieto 
Federal, residente á rua Barão de Alarcão nume-: 
ro 391, commercio, solteiro, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Guaratiba. (Quali-i 
ficação requerida n. 2.039.) 

1.908. Milton'Arruda (2.584), filho de Manoel .Gomes de 
Arruda e de Regina da Costa Arruda, nascido a: 

18 de novembro de 1890, no Districto Federal, 
residente á rua Felippe Cardoso n. 273, advoga--
do, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Santa Cruz. (Qualificação requeii-

- da n. 2.161.) 
1.909. Christovão Rodrigues de Oliveira (2,585), filho de 

Marcos Rodrigues de Oliveira e de Luiza Freire 
de Santanna, nascido, a 14 de setembro de 1914, 
no Districto Federal, residente á avenida Carmen 
n. 4'83, operário, solteiro, com domicilio eleitoral 
no-districto municipal de Santa Cruz. (Qualifi
cação requerida n. 2.141.) 

.1.910, Hilda Moreira Sampaio (2.580), filha de Francisco 
Magalhães Moreira Sampaio e de Maria da Con
ceição Cabral Sampaio, nascida a 21 de dezembro 
de 1898, no Districlo Federal, residente á rua Pa
namá, n. 78, domestica, solteira, com domicilio 
eleitoral no . districto ' municipal- dc Santa Cruz. 
(Qualificação requerida n. 2.150.) 

1.911. Viclalino de Campos Machado (2,587), filho de Isa-
quiel de Campos Machado e de Francisca de An
drade, nascido a 11 de' abril de 1916, no Districto 
Federal, residente á rua Sapucahy n. 179, ope
rário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 

1:912. José Rosa (2.588), filho de Valentrm de Souza Bar
ros--e de Amaedéa de Souza Barros, nascido a 13 
de novembro de 1889, no Districto -Federal, resi
dente á rua Marechal Galdino n. 391, operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Santa Cruz. (Qualificação requerida, 
n. 2.151.) 

1,913. Çanutade Souza e Silva (2.589), filha de José Lúcio 
de Souza e de Custodia Bernardina de Souza, nas
cida a 19 de outubro de 1889, no Estado de Minas 
Geraes, residente á rua Álvaro Alberto n. 291, 

. domestica, casada, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Santa Cruz. (Qualificação re
querida, n. 2.140.) / 

1 ,yi<i. Armando Couto Reis Filho (2.590), fil^o de Armando 
Couto Reis e de Domicia Camargo Couto Reis, 
nascido a 9- de julho de 1915, no Districto Fe
deral, residente á rua Felippe Cardoso n. 93, sol
teiro, lavrador, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Santa Cruz. (Qualificação ex-
officio, n. 6á7.) 

1.910. José Antônio de Carvalho (2.724), filho de Antônio 
Felipe e dc Antonia Luiza Ramos, nascido a 10 
de dezembro de 1896, no Estado cie Alagoas, re
sidente á estrada Nova, Villa Militar, sargento, 
solteiro, com ciomicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Realengo. (Qualificação ex-officio, 
n. 84.) 

1.916. Emilio Belli (2.722), filho de Daniel Belli e de. Clara 
Belli, nascido a.12 de novembro de 1898, no Es
tado-de S. Paulo,--residente á-rua Carlos Sjbiá 

• - - n.-347i funecionario publico, solteiro, com domi-
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cilio eleitoral no districto municipal de Realen
go. (Qualificação requerida, o. 5.7.2Ç.) 

1.917. Didimo Rodrigues de Oliveira- (2.732), filho de Syl
vio Rodrigues de Oliveira e de Conceição Carva
lho Rodrigues, nascido a 31 de dezembro de 1898, 
no Estado do Rio Grande do Sul, residente á rua 
B. Vasconcellos n. 79, militar, casado, corn domi-
cilio'eleitoral no districto municipal.de Realengo'. 
(Qualificação ex-officio.) 

1.018. Nagibe Abrahão Narciso (2.732), filho de Abrahão 
Nasciso e de Joana Miguel Elias, nascido a 12 de 
julho de 1906,. no Distpicto Federal, residente ú 
rua Professor Gonçalves n. .170, operário, soltei
ro, com domicilio_eleitoral no districto munici
pal de Campo Grande. (Qualificação requerida, 
ii- 5.893.) 

1.919. Mario, Guimarães Rangel (2.735), filho dc Joaquim 
ignacio dc Oliveira Rangel e dc Justina Guima
rães Rangel, nascido a 17 dc dezembro-do 1900, 
no Districto Federal, residente- L rua Dois Quar
tos h. 90, commercio, casado, còm domicilio elei
toral no districto municipal de Campo Grande. 

• (Qualificação requerida, n". 4.950.) ' . 
1.-920. José Montezano (2.685), filho de Nicoleu Montc-

zanc o de Leocadia Montozane, nascido a 9 de 
fevereiro de 1910, -no 'Districto Fidéral, residen
te á rua B. João Eberdi, commercio,, solteiro,,com 
domicilio eleitoral no districto municipal* do 
Guaratiba. (Qualificação requerida, n. 2.199.) 

1'921. Pedro José dos Anjos (2.686), íilho de José Frau-' 
cisco e d e Por f iria Maria Rita,-nascido a 13 de 
agosto de 1897, no Estado do Rio de Janeiro, re-
sftTente á rua Barros de Alarção s/n., pescador, 
casado, com domicilio eleitoral mo districto mu
nicipal de Guaratiba. (Qualificação requerida 
n. 297.) ' 

1,922. Arthur• Carlos Etaesbaert (2.68S), f^no do A<»U.IK> 
Haésbaort e .de• Giga Haesbaerí, .nascido a 29 de 
outubro do 1903, uo Estado do Rio Grande uv. 
Sul, residente á rua 'Mrallct 'n. 30, sargento aju
dante, casado, com domicilio eleiioral no distri
clo municipal dc Realengo. (Qualificação ex of
ficio, n. 84.) ,. 

J .923. Cândido- Gonçalves Lopes (2.689), filho de Gentil 
Gonçalves Lopes u de Maria Leite Lopes, nascido 
a 4 de dezembro dc 1907, no Districto Federal, 
residente á rua Cardoso Martins n. 15, 2?-.sargen
to, casario, co mdormicilio eleitora! nò districto 

- miuucipal de Realengo. (Qualificação ex officio. 
n. 84.) ' 

1.924. Pedro Araújo Baptista e Silva (2..G9Í;, filho.de 
Sérgio Baptista da. Silva e de Eulalia de Araújo 
baptista, uascido a 14 de abril de í»07, no Es
tado do-Piauhy, residente no Quartel Escola de 
Cavallaria, militar, solteiro, com .domicilio elei
toral no. districto municipal de Realengo. (Qua
lificação ex officio, n. 84.) . 

1.925. .Gabriel Bastos (2.692), filho dc Abílio Corrêa Bas
tos" c de Maria Leler Bastos, nascido a 22 de abril 
de 1909, no Districto Federal,- residente' á Coro
nel Agostinho n. 47, militar, solteiro, eom domi-
•cilio eleitoral no districto municipal de Campa 
Grande. (Qualificação ex officio.) 

1.926. Flavio de Oliveira Freire e de-Maria Raymundo da 
Conceição, nascido a 12 de outubro de 1901, noç 
Estado do Ceará, residente á rua Limite u. 121:, 
solteiro, I o sargento, com domicilio eleitoral no • 
districto municipal de Realengo. (Qualificação" 
ex officia, n. 84.) 

Rio de Janeiro, lS.de setembro dc 1934. 
.vão, Maurício Teixeira de Mello. 
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