
á 
Nome, de idade de anos, naturài 

L.° de Mat." n.° f l / IKISCRIÇÕES 

Em de _ 

Joi insoito no curso de.. 

de 191 

Frequência no L." afJ.' 

Em de  

foi inscrito no curso de. 

de 191 

Frequência no L." afl'

Em de  

foi inscrito no curso de . 

de 191.. 

Em ̂ ... de . 

Joi insfirito noj^urso de ¢^^¾. 

í^f/ylyt'.£..ÚL ./...^, 

de Wtv 

<C44^ <^ 

Frequência no L," 

/.:pLÂ 
afl.'. 

'ùj.^± 

,d£l9j^ 

r 

Frequência no L." afii 
J" ^^ Tàirv.  

■r

Em 

foi inscrito no curso de ' ' 

Frequência no L." .afl.' 
....^..^l4os^/û.JtA:X>... 

Em de 

foi inscrito no curso de 

filho de. 

EXAMES 

No diuc'.^. de 

i9u^..concluiu 0 

Frequência no L." ajl." 

Em .......... de LéérZ:^» 

foi insdito no curso de 

Frequência no L." a /?.* 

Em de  

foi inscrito no curso de 

..de 191 

Frequência no L." a fl' 

E VI^PZJ de 
foi inacrùo no curso de XJ^^^^^. 

19i^' 

de 19^ 

Frequência no L.° afl'  

/.:^..:. é^ ^> 

Em de. 

joi inscrito no curso de 

Frequência noJ^ a fl.' 

^ /̂¾ Jl^^Mi î  

Em ./L.. de 

foi inscrito no curso de 

Frequência no L." afl.' 

.41..^:.:....0.:^:^.. 11^^.......6:.4.^... 

Em de de 191 

foi inscrito no curso de  

Frequência no L." afl.'. 

Em de  

foi inscrito no curso de 

de 191 

Frequência no L." , • a fl.' 

Em dé  

foi inscrito no curso de 

de 191 

Frequência no L.° afl.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 191 

Irequencia no L." ajl.' 

Em .:'. de.. de 191 

foi inscrito no curso de frlíiídr^...pí. 
>.. 

Frequência no L.", a fl.' 

/ /P' 40^: 

Em.£.Lde LU:d.:.. 

joi inscrito no curso de 

de 191 

Frequência no L.° afl.'.... 

M...f.^^^.. -^..^:, 

Frequência no L.° a il.' 

/i/.^  

Em de 

foi inscrito no curso de 

(le 19 L 

• Ja^ /G^^^t, >>f ';.: 

Frequência no L." afl.'  

: [pj.J&pãi....J:2..;^..~J£jL 

Em de 

foi inscrito no curso de. 

de 191 

Frequência no L.° afl.' 

Em de  

joi inscrito no curso de 

de 191. 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 191. 

Frequência no L." afl.' 

Ejm de 

foi inscrito no curso de 

de 191 

Frequência no L." ajl' 

Eim de  

j'oi inscrito no curso de 

de 191 

Irequencia 7io L." .ajl. Frequência no L." « jL' 

ejoi 
■ irdia final  

' I uãificaçào.....yQ 

■/. L." 

No dia M . de. 

iofijp conchiiuQ^sœd 

e foi ....^í^^kUP...dZ<í>í^1(<ò?. 

Mrãia final (^Z&^íyí4^!UU4^^ ^^ 

(Qualificação ..ù^./...ijtfP./:Jf^li;>:r... 

'. /̂ .° J^.^. aflUiÎ. 

No dia/:.0if....de J/Î^A'd^  
m 197^.concluiu p/ooame de ...(Â^.^^^jl^^^l'"^:^^ à^<^!<^ 

efoi . , < Í ^ Í ; £ . Í ? - Í ^ 

(lia final ...J^/ 

' (dificaçào ....,/^f:P(/1lnj,.[Ari<. 

a. L.' t.fM2.//a fi..y..l..b... 

ddor:^... No dia*s/...c/....de.....Ld;^ 

19J^ concluiu /5 exame de 

U No dia.:/../^^.^6....^i/kidZ 

le 191....:. concluiu 0 exame de ^ , , ^ 

efoi 
Média final 

Qualificação 

Vid. L." L.../...., 

No dia.M/.....d£..Jd:i^^ 

de WJ^JJ concluiu, 0 excune de ^iLà:ff.j^0úí^ 

p..'.d^.  

e foi ^;>^M^.r:ff.<::^<^U^Ò^... 

Média final ^l<^^cL~<<::^ 

Qualifix:açao^^i4:7.<^..'^:^.1hùfJ^ 

Vid. L." Imhéa fi?/v^â 

^ 

No dia ̂ 1 de 

de 19jiL/.. concluiu 

ei< 
Média final 

Qualificação 

Vid. L." 

No dia../..../...de  

de 19^Z>rponcluiu 0 exame.de ^ ^ JlTD 

efoi 
Média final ^^^f^i^^i^ 

QualifiAiação v-íí^í?:-^^? '<*1^ i ^ * * - ' ^ ' ^ 

vid.L.^l<£:/Á.' SS" 

No dia Jr~ Í/Í- . x ^ ^ ^ / ^ ' S i ^ i * ^ - ^ ^ ' ' - ^ 

de 19£.Z^oncluiu o exame de ^^^ î5 t̂/<Va-<^2 î̂C/S=^£— 

e foi 

Média final é?/

Qualificação.. 

Vid. L." ^  S i fi'^l 

No dia '>../.. de 
. ^ Q y 

de 19£.^concluiwo exame de -u: «3-*̂ «Cr*—<̂ <<—c"» 

e fot ■..■Atf̂ ^7rC t̂Wrf:̂ :Xii..i?:.'—jw:. 

Média final....JirrtL. Jlr*. 

Qualificação ..>é* 

Vid. L.^Âk^Ê£i fi.' lf.4Ò. 

No dia. 

de 19i^ concluiu 0 exari. 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L ̂ /.:^ flr/^... 

. 0 

u 

Média final. 

■ Qm li ficarão h^jH.'.û^fÎ.. 

1 ■'■</. /.." ■l'^i lî/l fl.'....t.i. 
L  

i\o dia de 6.^:1^.:2^::1^^1^(^... 

de 19J2r/ condujjjdi exajle de .ù<L...(^.r t:4^..<^/^/.... 

efoi 

Média final 

Qualificação .....<..Á 

Vid. L." Z^^..L. 

.a...k.:t...'/!k^r:.td:.úr:::. 

r/'X^  

No dia/./.. de ^ ..^.^... :̂ ^ .^. 

de lOf^l^ concluiu o/xame de S^ ■p'i'i^^<fz:'*t^ 

efoi ^i!iy//t^^^ y3^ ihi> 

Média final ÛA/i^ ^^£/)^^_ 

Qualificação /^i^^ ' é^'.<¢^f<fr^Ú^ 

Vid.L.°^.f...'^..Jifi.'./ 

No dia J l de ^^./::1^.^)^:^^. 

de Wf^lxoncluiu 0 exame de ^^/"é^^ff^t^^^'Of^^ 

efoi 
Média final < 

Qualificação 

Vid. L.''//...^:...3..../a fi.'/ 

No dia de  

de 191 concluiu 0 exame de 

e foi  

Média final  

Qualificação 

Vid. L." a fi.' 

No dia.., de  

de 191 concluiu 0 exame de. 

OBSERVAÇÕES 

efoi  

Média final  

Qualificação 

Vid. L.» a fi.' 

No dia de  

de 191 concluiu 0 exame de.. 

efoi  

Média final '. 

Qualificação 

Vid.L." .a fi.' 

http://exame.de


iV." Nome, 

L: de Mat/ n.° f l / IMSCRIÇOEIS 

Em de  

Joi inscrito no curso de. 

de I'Jl  

Frequência no L." « / ' • ' 

Em de  

foi inscrito no curso de . 

de 191 

Frequência no L." a fl'■■ 

Em de 

Joi inscrito no curso de 

de 191 

Frequência no L." afi

Evi de  

foi inscrito no curso de 

de 101 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Frequência no L.'' uj"^" 

Frequência no L." afV 

Em de  

foi inscrito no curso de 

de 191. 

Frequência no L." a jl.' 

Em de de 191. 

foi inscrito no curso de  

Em de  

foi inscrito no curso de 

de 191 

Em de  

foi inscrito no curso de 

Frequência no L." afl.' 

Em de 

Joi inscrito no curso de. 

Frequência no L.° afl' 

Frequência no L." a JL' 

Em de 

Joi inscrito no curso de 

de 191 

Frequência no L." a j \ " 

Em ......de  

foi inscrito no curso de 

de 191 

Frequência no L° afl' 

Em de  

Joi inscrito no curso de 

de 191. 

Frequência no L." a JL' 

Frequência no L." a fL' 

Em de 

Joi inscrito no curso de 

Irequencia no ]." ajl." 

Em de  

foi inscrito no curso de 

de 191 

Frequência no L.° a fl.' 

Em de <le 101 

foi inscrito no curso de  

Frequência no L." a JL' 

Em de 

Joi inscrito no curso de 

de idade de anos, naturl 

de 191 Em de 

Joi inscrito no curso de 

de 191 

Frequência no L." aJL' 

de 191 

de 191 

Em , de  

Joi inscrito no curso de 

de 191': 

Frequência no L." a JL' 

Em de  

foi inscrito no curso de 

de 191i 

de 191 

de 191 ... 

Frequência no L." aJL' 

Em de  

Joi inscrito ho eurso de 

de i m 

Frequência no L." a JL' 

Frequência no L.° afl.' 

. de. de 191. 

Joi ...I ito no curso de 

Irequencia no L.° aJL' 

Em de 

Joi inscrito no eurso de 

de 191. 

Frequência no L." aJL' 

Em de  

Joi inscrito no curso de 

de J!l/ 

Frequência no L." ajl: 

■illllllMli 

...filho de. 

EXAMEIS 

1 

Ijl iVo dia de 

W'de .l9ji^'~concluiu o exame de 

ejoi  

^Slédia final  

^ualijicaçào 

Hd. L.° afl.' ■ 

No dia de  

îc 101 concluiu o exame de 

• efoi  

■Média final 

Qualificação 

' '1. L." afl.'. 

fc No dia de 

191 concluiu o e.came de 

ejoi 

iMihlia final 

^^Qualificação 

\yid. L." aJL' 

g| No dia de •. 

îe 101 concluiu o exame de 

No dia de  

de 191 concluiu o exame de 

eJoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl.'.. 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de . 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid.L." afl.' 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

eJoi

Média final 

Qualificação 

Vid. L.° afl'. 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

eJoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.° a fl..' 

No dia de ^ 

de 191 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl.' 

No dia _ de 

de 191 concluiu o,exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl.' 

No dia de : 

de 191 concluiu o exame de 

OBSERVAÇÕES 

i 

e Joi 

lédia final 

^tíúificação 

"(id. L." ajL' 

W.No dia. de 

191 concluiu o exame de 

:■• eJoi. 

Média final 

(,>i(alifi ração. 

Viil.J.." a fl.'.. 

No dia de 

' ' ' ' 191 concluiu o exame de . 

eJoi ...... 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl.'. 

•y^ 

eJoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.° a fl.' 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid.L.° afl.'.. 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L° a fl.' 

No dia de... 

de 191 concluiu o exame de. 

eJoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.° a fl: 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de.. 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl.'.. 

eJoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl.' 



'/^d^'J^a< r/-

de idade de r<ÍÉ. anos, naiun 

L"* de Mat/ n. INSCRIÇÕES 

EmoCde léí/JÍ(>.J^í!^.. de WM 

joi inscrito 

Frequência no L.". .,.,. a/f 

Em de 

foi inscrito no curso de. 

de 191 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 191 Em de 

foi inscrito no curso de 

de 191 

Frequência no L." ofl

Em de 

foi insaito no curso de 

de 191 

Frequência no L." a fl.'.. 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 191.. 

Frequência no L° a fl.' 

Frequência no L." afl' 

Frequência no L." «/?■' 

Eim de 

foi inscrito no curso de 

de 191 

Frequência no L." afl.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 191 

Frequência no L." afl.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 191 Em de de 191 

foi inscrito no curso de 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 191 

Frequência no L." afl.' 

Em de de 191] 

foi inscrito no curso de 

Frequência no L.° ajl' 

Em de 

foi inscrito no curso de. 

.de 191. 

Frequência no L," a fl.' 

Em de.._ 

foi inscrito no curso de 

de 191. 

Frequência no L." afl.' 

■ Em de 

foi inscrito no curso de 

de 191 

Frequência no L." a fl.' 

Em _ de de 191 

foi inscrito no curso de 

Frequência no L." afl.* 

Frequência no L." a fl.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 191 

Frequência 710 L.° afl.' 

Em de 

Joi inscrito no curso de 

de 191 

Frequência no L." a Jl.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 191 

Frequência no L.° a fl.' 

Em de - (̂ e 191 

foi inscrito no curso de 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 191 

Frequência no L." afl' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 191.. 

Frequência no L." a fl." 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 191 

Frequência no L." afl.' 

Frequência no L." « f^' Erequencia no L." afl.' 

Em :. de 

foi inscrito no curso de 

de 19/ 

Frequência no L." afl' 

I f ) I 

filho de_,.. 

•^ 

'W' ' > m^rtr^. 

EXAMES 

A¾ dia de 

191 concluiu o exame de 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 
OBSERVAÇÕES 

efoi 

'(■dia final 

}ualificação 

^id. L.° a fl: 

No dia de 

ilr 191 concluiu o exame de. 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl.'.. 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.° afl.' 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação -

Viil. L." afl.' 

No dia de 

dt' !.'>/ concluiií o exame de 

efoi 

Ha. final 

ilificação 

1,1. L." afl' 

No dia de.. 

Jr 191 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid.L." afl.' 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de.. 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.° afl'. 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.° a fl.' 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

e foi 

Média final ., 

Qualificação 

Vid. L." a fl.' 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

e foi 

ly. (lia final , 

<,> nidificação ' 

\ ''I. L." afU. 

Ai< (lia. de 

• /( /Hl concluiu o exame de 

I 

efoi 

'1/'(/ia final 

Qualificação 

Vid. L." afl.'.. 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." fl fl.'.. 

r 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid.L." '.... afl.' 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid.L." .afl.'.. 

No dia de 

de 191 concluiu o eocame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." -.: a fl'.. 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fi.' 

No diu de.. 

de 191 concluiu o exame de. 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.° a fi.' 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de.. 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a ft.' 



5c: 

■ ^ 
'fi^/ //2^ i 

7 ^£L. 
• ^ ' • ■ > < -

. ^ 
^ 

m líom_^\i^MJ^iiíid.j>.^.i.^^^ ^ : ^.àeUai^\l ams, nalur% 

L.° de Mat" n.° fl.' INSCRIÇÕEIS 

<̂  
Em X... de.;...itci^i^ilM.Vl^. A de 19^ 

joi ins^ito no curso ̂ . . i | ^^ /4 :^^^ /^^^5^4^ ^ b ^ 

íí$lM... 

Em iL de LÍl/kíí\Ú^^y~^ ...P..de 191 il' 
foi iyùcriio no curso de ^^^. 

\ ty 
Ix^.. 

Em de , 
Joi inscrito no curso de 

de 191.A Em de 

foi inscrito no curso de 

de 191 

Frequência no L.° «Z^-

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 191 

Frequência no L." afl.' 

.JOf. ífH kix í-l-nl. 

Em H de 

foi inscrito no curso de 

19tâÍ. 

.c<^.i::<r^jaíi^jbi 

Frequência no L." afl.' 

Frequência no L." a f\." 

Lm de 

foi inscrito no curso de 

de 1911 

Frequência no L." ajl.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 191 

Em de 
foi inscrito no curso de 

de 191 

Frequência no L." a fl.' 

' 1: JAIÍU... 

4-Em M de. 
joi inscrito no curso de .J. 

^....ãa(.dLárd:dí.r<?. /^j2^if. 

t 

CÇf.. de 19t.i 

.'X><>^. 

Frequência no L° a fl.' D •/■ 

â^.:. .àf^. 1!Í : y/i?̂ .̂ ï.. 

Frequência no L.° afl' 

Frequência no L." afl.' 

Em de de 191 

foi inscfrito no curso de 

Em de 

Joi inticrito no curso de 

de 19 f^ 

Frequência no L." ajl.' 

Frequência no L." a fl.' 

Em de. de 191. 

Joi inscrito no curso de 

Frequência no L." ajl.' 

Em /. de .... 
foi inscrito no tursofle^ 

de ml T 

'<ii<...çLm,.dj^.. 

Frequência no L." a Jl,' 

Em de de 191 

foi inscrito no curso de ?■•■': 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 191 

Frequência no L.° a il.' 

Em de 

Joi inscrito no curso de 

de ^1 

Irequeneia no L." a Jl.' 

Em...: de 

foi inscrito no curso de 

de 191í 

Frequência no L.° afl.' 

Em de 

Joi inscrito no curso de 

de inl 

Frequência no L," a fl.'. 

Em de 

Joi inscrito no curso de. 

de 191 

Frequência no L." afl.' 

Em de <?« ^^í 

foi inscrito no curso de 

Frequência no L.° afl.'. !ír... Frequência no L." « í ^ ' 

Em de 
Joi inscrito no curso de 

de 191. 

Em de 

Joi inscrito no curso de 
de 191. 

Frequência no L." ajl.' 

Em de 

Joi inscrito no curso de 

de 191 

Irequeneia no L.° — afl.' Frequência no L." - ajl.' 

mum 

> ^ ^ . . . > ., 

158 I 

No dia de 

191 y~. concluiu o exame de 

ejoi 
J\li'iliíi. final 

(Qualificação 

; r a . L.° afi.' 

No dia de 

(/, IDl concluiu o exame de. 

v/ 
EXAMEIS 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

eJoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl.'.. 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de . 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

eJoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.° a fl..' 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

\ 

OBSERVAÇÕES 

efoi...:. 

lédia final 

Qualificação 

'Tid. LJ' afl' 

No dia de 

7f)l concluiu, o exame de. 

.eJoi 

fedia final. 

ilificação 

)l. L." ajl.'. 

No dia de 

191 concluiu o exame de 

efoi 
Média final 

Qualifijcação 

Vid.L." afl.' 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

e foi  '. 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.° afi'. 

No dia de 
\ 
de 191 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.° a fl.' 

No dia de _ 

de 191 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl.' 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

e Joi 

Média final.. 

Qualificação.. 

IV,/. L." afl.'. 

No dia. de 

il<' 191 concluiu o exame de 

eJoi 
Média final 

Qualificação 

VI<!.L.° afl.'.. 

No dia... de 

de 191 concluiu o exame de 

eJoi 
Média final : 

Qualificação 

Vid. L." a fl.' 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fi.' 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

efoi 
Média final 

Qualificação 

Vid.L." ...afl.'.. 

No dia de 
de 191 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl.'.. 

e foi 
Média final 

Qualificação 

Vid. L.° a fl.' 

No dia— ....de.. 

de 191 concluiu o exame de. 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl.' 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de.. 

eJoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl.' 



J7~ 
y~//J^ /! 

^V-- '_/ 

15!l 

W Nome. 
(Ji. 

âl,.£áâyúu:... de idade de /7: anos, nature 

L° de Mat/ n.*= INSCRIÇÕES 

Em ^...1 de LkrL 
Joi inscrito no curso de... 

'ao<{.  de 19£.// 

Frequência no L." 

.„^,12A ''' Lay... 
afl' 

Em ^..'de.. \.(ll^ÁJ::/d:jA?...<y~.Í... 

Û. foi inscrito twcurso de ....LÍ£...U..M.l... 

Frequência no 

J1.L.
afl.'  

^ . .^  

EmJ...X de LÛ.:Z..ÂJL^..Ù^/. 

foi inscrito no curso de ..ilf^:£:.^^ 

/...jiS^..i^.í.J'2...S£^:í^44 

:/^.¾ de 19£^. 

-̂-- '-̂  

Frequência no L.° aji:  

i::.j2.Ji 

Em de Œli;.ma.a:..A.yy. de 19(..1 

foi inscrito no curso^d^^.<i>d'J^,i::!CM4^^^ 

.......j^d^liA^^l^ÛU^UJi i  

Frequência no L." afl.'  

Em de ...1^...-^ i^ 

foi inscrito no curso de MíZd<iiq/£d^í 

V ' ^ ~ '"■■-■■■ 

Frequência no L.' afl.' 

Em ../1(¾ ...iâ/.̂ É :̂;::'... de 19£^ 

foi inscrito no curso de *:r:::f^.j:X/:2r..tk... 

Frequência no L." a ft.' 

..../âá..:./.̂ â  1^^......:/11 /dí^... 

Em ...A?., de (ífLJkltj 

foi inscrito no curso de <*.. 

..l.l..Vj^i:.'ín.:í:í^taaMir^....... 

de 19É,t 

'..̂ r.-̂ ..2,:f̂ !̂ L:T:?. .<?'<T^. 

Frequência no L." a. 

./^....KfAUi. 1.^0.:...:....^:.. 

Em iL^de íMdd...íá^:^..'0:.:V.....^ de 19£ j 
foi inscrito no curso ^S^::::J/L^É>..£<'.t::l:i.l^?. ^ 

Frequência no L.° 

JlJpi...£fm. 
afl.'....

Ji:..A:.:h:M^

Em..L:'..l.de iL... 

foi inscrito no curso de.....^..^^.. 

..■fJrrLt.J:r:.T^.. 

rrjo^.. de 19£..L 

lt:^J.l /..;Z.;-'/./í'...: 

Frequência no L.° a fl,' 

...J.1.A.....ÍL.1..ÍÚI ..I^A...I..pi 

Em...I.L...de (^ûuÛjé.rr - ^ ^ 4 ^ 
foi inscrito no curso, de .j.^.'.^^.^ii^i'kt^. ^<Í..Lx....!. 

,.:¾.. 
Frequência no L." 

-A- }p^^--
afl' 

Em /i._...de de 191.... 

foi inscrito no curso de 

. . . .^ L.r.:..l,.L..L..ù..., - ■ 

Frequência no L.° 

^.Àl:...J..U.4.{Úl. tíã... 

.^jíSídldu..., Em..,.j....de ÍLlMM.y^ àe WU 

foi inscrito no curso ãeã:^u^.^.£í^^^^^ ^ ' ^ - ' 

L<Û:..£..L:!Û..,.J^.^..::±.....  

Frequência no L." a fV ...̂  

■■A^ U^^' '^;a:.4^j-
/ 

Em .Ide l^tUMH:/^^. de 19Í 

foi inscrito no curso de ^̂  / / * / / / / / '.^...í*r...í: 

.é/;5^..;:ál.<í?.:.í5l!r.:_...-í:.^. ^^ .̂...,̂ .-^  

LltLC..dllsj:...íl£>áx,.L.^ d. 

Frequência no L.° ... 

...:....1 :Ap..L..lL. 

a ti' 

Uf. 
.'/ 

Em de de 19Xi} 
foi inscrito no curso de .{j?:f^....kLL€...LÍ^.£X..... 

2..%:...Í....U 

Frequência no L." ^J^* 7 

...iJ:±.JJL^. ^.5^:-..-^./^: .~l' 

Em de de 191 

foi inscrito no curso de 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 191. 

Frequência no L." afl.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 191. 

Frequência no L.° a fl.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Frequência no L." afl.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 191 

Frequência no L." afl.' 

Em de 

joi inscrito no curso de. 

de 191 

Frequência no L.° afl' 

Em ãe 

foi inscrito no curso de 

de 191. 

Irequencia no L." — ^Z^*. 

Frequência no L.° afl.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Frequência no L." a fl.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Frequência no L.° ajh' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Frequência no L." afl.' 

de 191, 

de 191.. 

de li 

de J!)l 

..../T.. íyyh:.LíL.. filho de 2 1 ^ / . 
/ 

EXAMES 

No dia : 
.'7 

■(/(' .í9xL<i. concluiu O'exame de --a^ 

.:.. e foi í^...^d::a:.ZÚ2<r:::.^... 

lódia final Í:XM. KúCÂu..:.20!:^J,, ■. 

}ualificaqão.yXítj.u^.:u.d..[ã^t,::iÂ.£^. 

Vid. L.° /j .l,!f..a fi.' Z\ 

No diaj./.. de ^.^...:/:^. 

il: J!)£./. concluiu o exame de. :f<^l:l±i..±.^...^<^.. 

.'. e foi .:..^d/M..£?^..iCi:^.:.£zi?.. 

Média final / / ^ % ^ . .'rí^^*<<&0<>?^..:/ 

Qualificação ...'3.:i^t^/:7.'..<?...:í.:.^ar*.:iíí^. 

Wid. L." ^....LSUL^:

No dia Â4...de f.^ki^d'M^ 
t e i ^ . y ^ r . concluiu a eooame de ^.^:cí^Zr. ^ ^ 

P efoi 
'MéiVia final 

'^ualificaçãoÂ^^^'^''^'^' 

Wid. L." mMa.:afU//...^....k 

7dyí>....a,f3Í>^..:tÈj^.. 

No dia .Z.L. de .íl^í^.r..íS*r:ífer.«r.::.í:^.. 

</( lí)gi "Concluiu o exame ^.1<í?<:y^!::<?;.^..í.<t.., <;,.. 

ejoi 

§ãia final 

ilificação 

^:L,./lS../afl^.../.A 

'^^^Î'^^-T-'T;'^ V N ) 

No dia/C/jC!f..de. 

dl l9^l^conclui}{ 

e foi 
Média final 

Qualificação. 

Í-^<1/. 

>de. 

'^ 

r^r::í???r?d.2.. 

■ i 

■ 

! » 

'id. L." .7.1^.. a fi,'..../.LJk: 

No dia Xí de <fe^^5^>^ív.::^ .̂  

de VJi.X^oneluijAjxMmnxe de ' ^ T ^ ^ . Í ' ; ^ ^ : : ^ ^ ! ^ ^ 

efoi 
Média final 

Qualificação 

Vid. L."/.1.3.^,... a fl.'../.£.i'. 

No dia /...^. de 

de 19l.2.^oncluiu o exame de ^ 

e foi. 
Média final 

Qualificação.. 

^ríf^:^i'r2?'^.. 

Vid. L." £:...S.Á a fi.'...^jL...... 

No dia....^......de ^.2^1^..,^/:^^:^^ 

de WtJtconclidu o exame de 

efoi .̂ 2y:!í:;?<í.<c?.<J^^^ 

Média final ^â^X^ ^^^22^^/^¾^^^ . 

Qualificação yi^lH^tn'C^'<?->*rr^Í^ 

vid.L.'' L.£:M.'f/ 

r .̂ 

No dia Sïde :....ù^.:>.y^/..  
de 19^^coricluiu o exame de 

.....̂ ...Z/./:̂ :̂ *kí.í.....̂ .,.....:.-... 
^ ■ / ' 

' / s> 
e foi . í,^ 11 iu.^.—:.../..../..' 

Média final ...L..u£zJíL£......L.*dLÍ...í. 

Qualificação^.í..l/..':J.:.^.'.j 

Vid. L.°/Uiá...X fl'./...â.c'. 

No diaJ...J).. de 

de 19^..^). concluiu o exame de 

J2^......1í±i.jiâu. 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fi.' 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

e foi V  

Média final 

Qualificação 

Vid.L.° a fi.'.. 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

efoi 
Média final 

Qualificação 

Vid.L." afl.'. 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de. 

'efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.° a fl..' 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.° .,, .-... a fl: 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl.' 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

e foi 
Média final 

Qualificação 

Vid. L.° a fl.' 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de. 

efoi....

Média final 

Qualificação 

Vid. L.° a fl.' 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de. 

efoi 
Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fi.' 

OBSERVAÇÕES 



wm mtemummmmmimmif^m* 

^=F^ 

N: . Nome .....^.. í/:M.±/2í..:2adí?.. \Ly..û..ùJ^. 
r/. 

■V I ii/ii^ .̂  , .: ...._ àe idade de anos,\ natuf% 

U de Mat." n." f\: INSCRIÇÕES 

Em,.^~. de .i^^éjhfM 

Jot inscrito no curso de.../^. 

I 

. ^ de 191 

Frequência no L." . 

4,0- V 
afi; 
ím-

Em ^ de. .í}á..LLã^idk.ÈLa..l>..... de Wii

foi inscrito rio curso de ..J..ê^ .C:^..V..%:..£^d<1k$..^^r4r^.' 

Frequência no L.° 

/ -jr 

Em / de /É::4:ík/.é^c^:..:2.? 

Joi insarito no curso de .:TP:1ir.:l...£S^.Cic. 

ytu2i.!^d.a. /r......<d^^. 

de im./ 
./.. 

Frequência no L." afl.' 

/^:Í2.:...../^/^Ú^. .IIAL^^^ ..^/...^.:.../^ 

Em ,.:-.1 de...ijJ:Umli^ ^^^ 1^^^ 
foi inscrito, nojiurso de . 4 _ - . < ^ ^ ^ ^ ^ ^ : r : í ^ i ^ ^ 

ud..Mã.ã:^....jC.. 

Frequência no L." 

Âliã... 
afi: 

Em ... de .ã^::^^. 

foi inscrito no curso de 

.^.^.^.^...^....a . ^ 19^1 

afi.' 
i^A4^. L-M... 

Em *̂ . de o;:../.././.....'... de 19^, 

foi inscrito no curso de lfpild.i:ia.Ãrl.3...éU::::r..... 

i:i^.....íi:.MM^Lí 

Frequência no L." a fV 

j^... l%J.û.f.IÛl. Il^:..jÉfJA

Em.^..í...de M^^. 
foi inscrito no curso de... 

.x^/.èM..2.D^.:f:::Z..:.. 

Frequência no L." « fl' 

..d.l<frx..uU..f.n^.. l".á:tÂt 

Em 4 de 
foi inscrito nocurso.de ...f.z./^'^f 

/<í:/0:::£±'..a:^<í. /:....jS..if^:^Cy^.. 

ù2.:û^::::^>. de 19:^/ 
■.:...4S^.'^..y... 

Frequência no L.° afi.' 

.../.^.^...J.u.á^. ^ ^ - V 

Em2...£de álí./^:kj.drrr^ de líãX 
foi in&criioMo curso de .^^^5^:¾^^^^^¾^^^^^ 

.é....^Mm^..i.<í(^'...../^±/..±.>.t?.....^, 

■f 

Frequência no L." afU 

d.l..p.,.J.P..$f:^. 

Em .^'..... de Cf^i^MdJpy^ dejptl 
foi inscrito no curso de /X^^rr^ 

Frequência no L." ...afi.' 

MJ. "f^..^. 

Em ..,,„..:.. de . 

foi inscrito no curso de 

/Lí-^ 

Em2.il de ..r^ljf^^.f.fl.^.1^.^,.tjk^:à 
foi inscrito no curso de ^^./^.:í 

..Í..LÍ.Í:i.Í.1(:±^.u.^ .^...*./í^)f.* 

H de 191 

Frequência no L." afi.' 

/.r:^:....^..â..i./rv.... 

Em de 

foi inscrito no. curso de 
de un 

Frequência no L." a fl.' 

JTrequencia/no L.' afi.' 
il^ â4iã 

/Ç L■u::iÃ2.lf>:....:k. de 191 Em..../.. de 

./.......ddkl^í 'd^ù..±.fr..^.^..... 

../., 

Frequência no L." a fl.' 

../1̂ :.. XI. 

£m ../_ de ^áí=?.̂ .. 

foi inscrito no curso de 

'.::t:^. ■ de 19fJ 

.....í<;.O^..Í........... 

Frequência no L." afi.' .̂  y 

J..2ái..:...../:.^...í± llji:...$.0.i:.. 

/ 
E^m de 

foi inscrito no curso de 

......:^í-:.i^í^....^„ítT5ersfeí::i;^í;íinZ'. .U. 

^fe<^.i?^^ . .̂r? de 191Í/Í. 

Frequência no L." 

î .!̂ :.: O^^^
afi' 

1. :......hLbuk.í^.. 

Em ' de í^/ríí^ '^^ 

foi inscrito no curso de i.±^±../r:.i...i 

d^Wf 

Em i.. de 

foi inscrito no curso de 

de Wi,^ 

Frequência no L." a jl.' 

Frequência no L." afi." 

Em de de un 
foi inscrito no curso de 

Frequência no L." afh' 

/-::/, 
\..ff..::U.../..A 

Frequência no L." a fl.' 

^.^O? 

Emh d. '̂ lum,^: ae ^ i.....*....vi......̂  de WX^x 

foi inscrito no curso de Vi Vl.Ê^i:L..m....yiUl..l>i>.. 

Frequência no L." !ia fl' 

Em ^....ãe 

foi inscrito no curso de. 

de 191J 

Frequência no L." afi.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 19t 

Em de 

foi inscrito no curso de 
de un 

Frequência no L." ajl: 

Em de 

Joi inscrito no curso de 

de 191 

Irequenda no L." .»/!■*■■■/■ , y Frequência no L." afi.' P^ 

■Jd 

■^ammi.'i. J6k 

I 

EXAMES 

No dia..Z^ de 1MÁIÍ:^......A 

de 19fiia.. concluiu o/exame de . A<^::^../fú:f:. 

,âã.ía^./jrxtt.jh.l2. '.. 

e foi ftM..:l±fp/]f^2d^t:^^^ 
Média final ....fiJ....l<fi^.U/lM..:.'í^^^^ 
Qualiticaqão..ll/P^:k:ZT.. 
Vid. L.° /à^p.a fl.' l^y. 

\ia /1 de (lí^fe:. No dia 

ilr 10:2 ZQoncluiu o exame de 

,^¾. t <e-

No dta -!_/..„... de....,.jfJí^. 

de W^hjconcluiu o eocame de ^Ér£r.!Í...Â..L^.l é.hh'... 

JõP.. 

e foi...^.. 

Média final . 

Qualifi£ação/^..^T::^1í..l:.l 

Vid. L." /u.}/.0.. a fl.'../.^.ã}. 

J...l.íyk;2k<^0:^ 
'éu.€i^.%^2::A.....í/í^U,fíJ^:^...l. 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de . 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de. 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.° a fl.' 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

OBSERVAÇÕES 

....efoi....^.j^^:^iC^ad..<t?.i:í^^^^ 

Média final 

(Qualificação 

Vid. L." /13'Mfi.'^....ù... 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid.L." afi.' 

No dia ...ù.Lr.de 

«e lOj^X^concluiu 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

e foi 
Média final 

Qualificação 

Vid. L.° a fl ' 

No dia(^.O....de 
l/r LOl^concluiu o axajiie de 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

^.<^.^MáM/..(m../........i^ v.ùkXi\i.....Ûui/i^..\.. 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.° a fl.' 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Q.ualifieação 

Vid. L." a fl.

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

e foi údâM.^A:}^^ ' 
ft. 

Á!(klia final...Ç\M\\)XJJi.....>\Cí:. 

Qualificação \)(/¾.'t/V '̂ 

Vid. L.° [xíMaafl'. 

'>a.s.. 
efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl.' 

No dia/l...i:::de  

'/' 19i.^ conclimj^o exame de 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

e foi......ã: ..X.X.CMQ!:.^.. 
Média final.......l^t L...A/..aJu2ilq£r..i. 
Qualificação. .iW i1...É:..lX..lL..V.Í.C. 

. L." lliáo..'., Vid fl .■..,l.|.i 

efoi 

]\Iédía final 

Qualificação 

Vid.L.° afi.'.. 

No diaJ....Û. de 

de 19t1^concluiu Ofixame de 

/Oád^.0f:.ãddádáf.^::. ' 

: Z 

....U..lrJÍ..ui...í...hX>.'* 

™ « ^ , ^ ,7^ .1 ! < t ■ ■■ . ::..: ^;*í^ 
No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

e foi -̂ ,i. zídP...p:jSf<a.'y.... 
Média final ..<íã.^^kld<M:..jX.^.^..~^ 
Qualificado ...l.ÍJ^/.ii^if.tr:::^... 
Vid. L." .Jtàód^..afl'J..h:. 

,/.. 

efoi 
Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl.' 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl.' 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de. 

efoi 
Média final 

Qualificação 

Vid. L.° a fl.' 

No dia de 

de 191 concluiu o crame de. 

efoi 

Média final.: 

Qualificação 

Vid. L." a fl.' 

http://nocurso.de
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N. ■ nJ.. 

f^ 
Nome....^...U.,Ù±£:d. J:..2.£<.ôdÂ..Laût.. lU^Mlaa.. \ ^ ^ ^ -̂̂ 7̂ ^̂ ^̂ ' ^^^^m 

L° de Mat." n.'* f l / I N S C R I Ç Õ E I S 

Em.A. ãe......M^M..é:ípúÀ...a:3^. de Wiii 

Joi insc7ito no f^rso de U<ir\...&£*r. Â^....,A^Mk) 

...l...ûLa.. 

Frequência no L." afV  
1 

Em J.. àe ÃJ^ãJ^ML£dkl:Lán:ZV.. de 19Í C 

foi inscriionoJ^rso de LÁM^Í^dAr.kJík^.C^ 

^^::M„(Sífâ^......£.....<i?..í^ 

Frequência no L." a fl.' 

..../l^:.../^/.M Â%Jl/^ 

Em â de L!lJ^.âCM±lJ./yC^.....^de 19^M.. 

foi inscrito no curso de .iÉ:?^..(?í^....íí^.É45r?3.... 

Em de « de 191 

foi inscrito no curso de 

Frequência no L." afl' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 191 

Frequência no L." afl.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 191 

Frequência no L.° a /?.*, 

. . . / í . , .^r. . .^ âfm. £...p^jAp±..... 

Em ...2 de U...G.ú/.eyM^rl^.:..±....y.^. de 191...J:. 
foi inscrito no curso de éúk:.^..11<:/2(:r.:í:^:l:sl......: 

j^.::Hd^.:kyif^...âk^í>L...é}..<idUi(sJ<i 
/ 

Frequência no L." a fl.' 

d^4^..MÍ.Ll £:Jû:J.l4tlL. 

Em .^í de 
foi inscrito no curso de ^j^../r.. A 

Frequência no L." a fl.' 

./!> .̂: Q.IÛ',^ ■' 
J » 

Em de de 191 ... 

foi inscrito no curso de 

Frequência no L.° afl.'. 

Frequência no L.° afl' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 191 

Frequência no L.° a fl: 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 191 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 191 

Frequência no L.° aJV 

Em de de 191 

joi inscrito no curso de 

Frequência no L." afl.' 

Em de de 191 

foi inscrito no curso de 

Frequência no L." a fl.' 

Em de.._ 
foi inscrito no curso de 

de 191. 

Frequência no L.° ajl.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 191 

Frequência no L.° a fl.' 

Em de de 191.. 

foi inscrito no curso de -

Frequência no L." a fl.'.. 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 191 

Irequencia no L.° a Jl.' 

Em de 

Joi inscrito no curso de. 

.de 191 

Frequência no L." ajl.' 

Em de de 191 

foi inscrito no curso de 

Frequência no L.° a fl.' 

Em de 

Joi inscrito no curso de 

de 191^ 

Frequência no L." afl.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 191 

Frequência no L." afl' 

Em de 
Joi inscrito no curso de 

de 191.. 

Irequencia no L." afl.' 

Frequência no L." aJL' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 191 

Frequência no L." ajl.' 

r>— 

''•«^WUÁb.'^*^^-

^■iii 

\de /:!!^.l:M:.^:É±ié:É:±±^ filho de 

EXAMES 

No diajM de Jí/!./í?fdJ 

de 19^.......concluiu o exame ̂ ' . /^ . / Í Í^ , .^ : ' ^* : . Í Í2<Í^ . . 

e Joi ^0,^^4^ ,;?<<g^-^\' 

Média final ....1^1^...^a:;BÁ!r>:::::^. 

Qualificação ^.'fl:L7r.y...l^'..í^±P:UL... 

Vid.L.°X/ t:/afl.' 6 ( " 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de. 

No dia/.}./..... de. 

19^.7 concluiu/, 

.■:^^.^Á..7Z. 

ame de.....,.:á:::^dt:y.,..ú'... .<?<. 

â.....á:{2Z7r 

efoi éè^<rÂd^.,::2cúíZfh::>it:>?...... 

Média final jû.4tfrS^. r:1?<<S><̂ V:̂ <̂  ' 

Qualificação ..«fí^í^fe^-^^.-^-íífe^í^ífT. 

Yid. L.rilJ^.., 

No dia/..J.:...de y.:4fi^^flfÚ^::lr:7J ^ 

de 19^J... concluiu o exame de ..^^<A<:^^:^2^^::^€^^'C..^ 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl.'.. 

Ao dia de 

de 191 concluiu o exame de 

efoi 
Média final 

Qualificação 

Vid.L." afl.' 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de.. 

.ejoi ...,/^:.^/.^^^:.:^^,.-^.^^^^/^,. 

liia final. 

alificação ...érJ.À^p.'.^.L.'^.t.rXiiCc.^... 

id. L.'./j. áf/a Jl:' .../...Li 

J. 

/> 

No dia..t^.J....de 

'/' 19J^concluiu o /afame de rlÃ^^r^li 

e foi 
Média final 

Qualificação 

Vid. L.° a fl' 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.° a fl..' 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl.' 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

e foi 
Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl.' 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

OBSERVAÇÕES 

..:.uil^..q.....i.<:^.:tí..<../.icx..^ í^. <^...£^c^S. 

'^^''y././.:.....<:.'^.....Âir.k.:/3,:r.. 

e Joi Up^t<tD<lyZ>f:r^. 

.ih dia final. . 

Qualific.açãaJL^J?/:!^^^.. 

Vià. L.°ÍW//^... afl.'../...^..H^....., 

û^d. 
efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl.'. 

No dia 2^../fde ;,.-<rí::̂ ?rr̂ í<?í̂ :dC:r̂ .iC2.„̂  

í/c i9^'}jioncluiu o exame de .L^..i!!.<?<i>:^f^:...mrr%.liri^x^ 
No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

e foi .í?^.;;ííá«:íí?..:C^<è^.::7<^.. 

Média final ....fãM,J^..../l!^:^(^.:i:?.,c>r:f..:.l 

QuaUficação.,.4^3/k^:M:^..'<3^^~^^ 

Vid. L.°^..iS..Í//á fl.'..../^.2..  

No dia^ll....de ..ur..^....:....<:.....<... 

de WJ^.Zxoncluvy^o exame de .L:..:/^....^.?...(...'f.....L./.±..<F.....f.t... 

/tMl:Z±.ar.:<dí,. c....í:B.....<^<:.£<.:^.:r2. 

eJoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.''Z..j...S. 

:^^.:t?....Â<r^(^.ííLZh 

......j^./^cx:é:i:.:2. 
/■ , ' / , 

.ad::..j:<:l.l..:.ZZ.—' 

m. 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid.L." :.....«/?.'.. 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl.'. 

e foi 
Média final 

Qualificação 

Vid. L.° a fl.' 

No dia de , 

de 191 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl.' 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de.. 

efoi 
Média final :.. 

Qualificação 

Vid. L." a fl.' 



i t i ; i 
.¾ 

N° A... Nbw^, ..Z' i. .....m 
ifi 

'ML. láZJ... de idade de .̂ :̂ .19 anos, natural 

L° de Mat/ n/ f l / INSCRIÇOEIS 
^ 

</ 
Em...f....de.U±íl..£.dUJj:^.:tZ}L^ de 191l£, 

joi inscrito no curso ãe..^/.J^.:l^.J..t^.^('^^^^^^^ 

íJ.:lr^J>í. :. 

Frequência no L." afl.' 

"■,.:. ira Jlá Tm 

Em .. rT". de._../.2..i?.../..xl/7../ii.:i»..rr.i'  

foi inscrito no curso de ...44- -:/^,^-^--^--^^-^ 

/£ã.:LLi^j::^..j&..y:±..(......f^ 

de 191 

Frequência no L." afl.' 

/1/u.ti.m. X.h.Mp^ 

Em.S...de ŒÂ 
foi inscrito no cu^si 

de 19tJ. 

Frequência no L." 

.CAA^ 
afl.'. 

Em jJ... de ^^fJÍÍ..:J:rZ^. 

foi inscrito no curso de c Z::^'^. 
^ del9tJ 

1 

Frequência no L." afl. 

If^J^^Jlk^^JZ /È.,:hUûJjJ. ^^: 

Em 2 de ..- ■U^Ui <--i- ly-- de IdLj. 
foi inscrito no curso de''?>ù. CÁ.^t.l/uu^ H^

Em ....^.....ãe ll.a.l!^.LU.f^.n::y^ de 191 
/ / / / 

foi inscrito no curso de ; .::^^^.4:^.—r^.... 

f 
/ • ■ ■ 

Frequência no L." afl.' 

...:Cp.^ à4.^.0L!. JlJa..Am..

Frequência no L." afl.' 

Jl4e^..b 
í . 

/ ^ / / ' ^ 

Em.r......./.. de, 

foi inscjnto no curso de 

a 
EmsEá^de Í ^ . : ^ ^ . M ^ . de 19

foi inscrito no curso de M^::Û..^^.C)C.<r<... '~ 

:á:.^..lí3r..í:<^. ^..L LL... //:... 

Frequência no L." afi: 
^..LJ^m. 

€*<12 de 191LL 

../^/^í^ - - ^ 
Í2.5!.'.2;Z<?Í.V.'„/...ÍJÍ,Í;?...::.^. 

/ ■ I/ 

Frequência no L." afl.' 

J2/.1:. é..lÉn. â2.A.....£4^Œ. -:-

Em^.^.±..de. 

foi inserilo no curso de 
..^tU.Â.>í<V!:lM^.Í:.t:.........C.C..L...^..:.U....... 

/ ' / / Z '^hrv. de 19t. l\ Em .%.J.de ■Âiu...l.£:1^::.t..:ud..'>r..'^... 
77, //■ 

:..±.í:lt^l.i'-' : ■ 

Frequência no L.° afl.' ■■ 
.<í2. 

Em ..-.-A. de A... de 19I.:x 

ÚL-L..' ''JL foi inscrito no curso de. 

/vL:^íí.tcúG^..XvZ3£/.l:;.; ^i 
■ r 

Frequência no L." a fl.' 

,a^±..£A^ JIA.....94ÚL 

(1'i ÍJM Em -Ou! de 
foi inscrito no curso de '^/...1^:.l..(.'^..f'.<..... 

de 191^1 

.é:....<:....:../..r.: 

Frequência no L." 

.Jljo:. ./if^k.. 
aJU 

Em de 
.O' 

foi inscrito no curso de ./1. 

de 19ZÚ 

...deWti 
foi inscrito no curso de 

Frequência no L." a fl.' .„, ... 

>..: :U.n..i^. /^:;^.-:/;Í4^^::?^.. 

Eyn de 

foi inscrito no curso de 

de 191 .-¾ 

Frequência no L." afl.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 191 

Frequência no L.° afl.' 

Frequência no L.° afl.' 

/.:^.2.:./.£^.ini. Il.p.i U^..M. 

Em T........ íZe 

foi inscrito no curso de ..■íT/ 

/ n < ^ de 191' 

Em.A de (M.dL.ud... 
foi inscrito no curso de 

de 191 

/ 
..l:(Ml>.±.. 

Frequência no L.° afl.'. 
■y u^ 

Frequência no L.° a fl.' . 

>...AAJÍ.M..}:L ^2. .1.^.. ■ y ^ it ■ 

Ù:Ù Em de ....UI.lÊ.. 

foi inscrito no curso de W^M^ 
de 19^^ 

i^ 

Ercqnmcia no L." : afl.' 

■d:...p. .Ji..J..'......:....L4iã. .'.i^ ;...,../. 

U.L. 

^.Lde j ^1.1..0.1^^. de 19Í'\ 
joi inscrito no cursòde l.c,M.(è...i CcrZ^r*^.. foi tnscnto no curso de 

Em... 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 191 .. 

Frequência no L." afl.' 

Em de de 19M 

Frequência no L." àfl.' 

„; X.2 U..É...11. 

Em ......de 

foi inscrito no curso de. 

de 191.1 

Frequência no L." 
_ / L^....ã.L... 

afl'.^. 

U... 

^\^.. 
Em de 

joi inscrito no curso de 

de 191,. 
V7 

Irequ£ncia no L." afl' 

Frequência no L: afl.' 

Em de 

joi inscrito no curso de 

de 191 

Frequência no L." ajl." 

ã 

l 
\1 

■ de :.cL.<y..!C^..ûy.!i^... :..im.... filho de rj4.i:!:ÁMãJ.::kL^. :i..4/:i.>^rJ'::ûrr^.... 

EXAMES 

No dia y I de 

de 19^1. concluiu o exam^e 

^.f....:^2/i2kt}d£A. í^...<^?^^íc±idt:±%^.<2C£ff^. .77711..... 

efoi t£ã£:.J!^íi0::i:r^>kò?.. 
Média final ^.J4^M^Û....l.Z£.....^:2f2 

Qualificação.JfC?rl?^:idU. 

Vid. L.° rLafi.' /'^£ 

No dia Lr^de .^^fí/i/la.„A^ ../J... 

de W^X^concluiu çiexiime de ..í^^rXAA.^,^^ ÍW..... 

l̂r.aicA.̂ .̂u.̂ ..Ua•.M...4a- :̂í̂ .̂.V. 

.(?.. de. 

de 19.1^ t> concluiv 

lOiyra..... 

efoi...nJÎ<UÛ..:Vrû.^(ÎîUl2. ..-.:.... 
Média final dù.p. aTaio T<^ 
Qualificação,. 

,^.. JU.&:Í.'.£<MÁ4:;,^... 

Vid. L." ..tlMA^fl' l 

O. 
No diaL^. de /^^'.....^.«^t? 

de Wl^^. concluiu o exame d^ ...^íc^/i.L.i .<...»./ ' . 

U(m.B.Xí:.í/^ 7t:ki.<f^íífI..§.AUL{.... 
...kC^..<ii.lMai.h± 

.... 
%...a.,-liíUííiCik:LM<kLl.t.:.'.\ 

..i.:rí:^,á^áííií..^^!fetóí/^^ 

efoi ■ ' ' ".• : ^ 

Média fvnal ...^./..ÂJ..Á.l.f. ../..: 

Qualificação.L...LŒ:t:t:.^::r.  

Vid. L." .;^í^l:... o/Z.'.. 

No dia^..!3t...de 

■le 19£/S concluiu o exame de '^idl^í.Ayl^.. LO.. 

^«:ír<*....cs^..;..^J...^CT/..^..^.I...7...: 

\^u.i>i....f..jiÀúi....!.....é':7....<r:íí^.eI^^^.... 
/0.iãdj4d,.(^.[...íttj.....^7^.: 

e mi .<<t*£Í ̂ ¾^ 4r^i?^^  

Média final dHj&(±yifi<Ò. Ik^^tiÀr^jrf::^^.... 

Qualificação. 
-^.. 

Vid.L.°..l%e^...afl'...AL.. 

No dia3C^....L:.de 

ide 19Jt^ concluiu 

'..jSi.a^ík,...e<r.. . py

^ / 

Médit 

Qualifieaç) 

Vid. L.° 

.1 

No diut , de. 

de 19ÍJ^. concluiu o exame de 

7P.CÍX^. q...cL{..:....., 

^ ^ ■\ i^ •N 

:.A 
<**:«;..««.. 

efoiãaàkl:... ^... ̂  
Média final ^^^:1^.(¾^^^¾¾^ .J>.<7:.:::^.. 

Qualificação ..LÇttZ: 

Vid. L." .(á±h.. a fl.'. 

No dia ..;.írJ.'. de 

de 19t^L,.concluiu o exame de 

t..C..^:ill:r. 

efoi 
Média final 

Qualificação Í!..\.t.hr. 

Vid. L." a fi.' 

~M.£r..±± rí>V:»?... 

-/1--
efoi ..j(^:i/14..Í^-í::. 

Média final....:^J../4é(Zi^.4^......Jk:Z^ 
Qualificação LLflZV"!''^^^—'. ...^ ^  

i." lÚ±^.a fl.' ZAS Vid. 

No dia de. LÍrLíir,.í77ir.<r:à..a:0^.. 
de 19fi^..íí...concluiu.o exame d&...^...l.M/^.v. /..' d^'^r'^ 

.A.£:.£:..N:.. 
/1 

j.a::Led[>..ii.. 

V// 

Média fina 

lf.iÇ.O:tr. 

e foi ^l.lÁtlOi.k.xrih.tíh'... 
i ^^ù^jdû....L:ç^.<?.T:!r 

Qualificação y.J.^ii'.Jrn.le.^.'^.:'^.^^. 

Vid: L." .íy^hí^a fl'Î^/...  

NodiaJ...i^...de. 
de 19íá}...c6ncluiu o exame^ãe .^...:2r*4^^'.u ._, 

..^.í^i:r::^.....a....^.'..j>1.0ii ::̂ ^̂ ^̂ -.. 

4r-^^^^^- j ^ 
efoi :L:.,. ?^7^^ 

Média final .,í^^>^% ■::^7^">''

Qualificação '-^-^.íar'.2..rfel.....^::.í:.':.:.:. 

Vid. L." y ; a fi.'...'.. J. 

i^.fcr.-; 

/ , 

de 192 f concluium/Bxame d£>.. 

^ ■s:£..,.:<£.,./^..,...^.... 

e foi 
Média final 

Qualificação 

Vid.L.° a / r 

v>í/ No dia^.J de VUti^ Ltu*'. 
de 19^^ concluiu o exame de 

lJuidL.^:::l7 

efoi 
Média final.... 

Qualificaçi 

Vid. L." .. \...u.<M*íí 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.° a fi.' 

No dia de. 

de 191 . concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.° a fi.' 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

e foi .-

Média final 

Qualifioação 

Vid. Z." _ a fi.' 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

e foi 
Média final 

Qualificação 

Vid. L.° a fi.' 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de. 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl.' 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de. 

efoi 
Média final 

Qualificação 

Vid. X." a fl.' 

OBSERVAÇÕES 

. . ^ . , 



mmmmmmmmmm 

'ïîdd,<l3U...e^....i>:ji2I<:Îaa~ic::7.. í de idade de/// anos, natural 

L.° de Mat/ n.° f l / INSCRIÇOEIS 

Em ^..Irde ^±<i^£^. 

joi inscrilo no curso ãe..^i. 

de li)t4) 

/Hfù'//3.fA<i<i^^joi inscrito no curso de 
/7 

Frequência no L.". afl' 

il 

Errv^Jde... i:tlr:iJÍdí..U. de 191 

foi inscrito no curso de^ííl lSti:Â..t...í....í:í. í X 

■■/■■ 

Frequência no L." afl.' 

/iJ^jAfrV.. Jlé^:...M/l: V.. 

EtfU/fde {Jé::l.a.:/^:M^::lítnk::z:jí. de 19^.. 
foi inscrito no curso de ..^.<^i^ídkÍ^.x^.^.<L.£^.,.^ 

7,JddrS:i::^2^Jí^dL...,^ 

Frequência no L." ajl.' 

.Jl/>.:..MpOl. :lL.h..jAfm 

Em,yU..J::.de ^^ 

foi inscrito no curso de...'. 

Í^.l.i..x...L..x::...i..í 

/ 
de 191. 

Frequência no L." a fl.' 
.J:..Z//í...:......JjJ..l3/:. JlÃx..../LilJll... ../.^....-.....^J?/. 

ÎC _ m...M. de 

foi inscrit^ no,fiursa^de lf^.C.^t.B^^à: 

de 191 , 

../.....:. 
.i.f... 

Frequência n equencia noL." 

ch n aji: 
ÍJDI..... 

Em S: de de 191 

foi inscrito no curso de 

.JMí^2:^i'

Frequência no L.° 

■t Ú:.JM.M.^.., 
afl.'.. 

/ / 
Em de Í^^M^i:^.':. '/w de 19^ oZ/ 

::í.£d.i^...£ã.U 

V"  

Frequência no L." «/'•* 

J.lá^j^./Dy 

Em.jL.. de ...íMnríí:^..ÚC.3^.. 
rr foi inscrito no curso de ;d'/:.i^...&^ ' ^ ^ 

.e.....il: 

Frequência no L." 

..../lJn.:jD..S.iai... 
afir 

:ií:.. V 

Em àL de ãé^:á£l:^M.a.::. del9^ 
foi insailo no curso de .../^.(^^ <rrlf^^ ^ ^ "̂̂  -̂ ^ 

42±, 
e .... 

Frequência no L.° afl' 

.J.l...^.:.../ãfua/... 

fí 
Em Z.A. de .....ili..Màã/!P.a."X>. 

joi inscrito jifÀMirso de ^ 'r\&:.(L 

.L.CU::>.MAA^:::.. 

X, 

Em:Í4.de..é^..ê^i:UÃu,Cy:jJ.. de WjLJ 

foi inscrito no curso de [J.d/lAâ/l/LAú^C<.^J:dAífl.G.u^ 

Frequência no L." 

u..:..^4-í^.f..(4l 
afi: 
Âléi.'. AÂL:IL. 

foi inscrtiono curso de 

Em ../.£.. de ZAC/í?í^.^.:i...;.y< .„...rfe lOf.l 

Joi inscrito no curso de /.7lt'..'l(.1././r.t..f...i:^ '^^ 

4...é LU 5 í. ". a.<^ ^:2/:^ 

Em iL de Á/mc/ll^ àe 19tX. 
foi iyiscrito naãursa^le ...:.^,M.i^^^i.£<<^^^^^

?./r2r3rZ-iC-«n:...: 

Frequmcia no L." ajl.' 

/ ' / ^ ' & . - « '^'^ .j^:..:i:...ife:i 

Em 1 de .<;êi^:á^.>í^ , de 19ÍS 
< 

joi inscrito na curso de 

Frequência no L." aji: 

Em Ù de iíád::MMt>.yi 
foi inscrito no curso de L, 'jtr:^i}{<o 

de 19Í..3. 

Frequência no L." _ afl.'.... 

///^J:'... 
/ 

..^.. 

Frequência no L." 
m /la.ii.Ú. 

aJl' 

j: 

foi inscrtts^o curso de.... 

.0(.^. de 19£ 

i}.k...!í(m..u±A 

Frequência no L." .'.. a jl.\ 

...l:.k iiSt-î  

Em de / . .^. / / . /^^^^^/^:::¾ de 19f ? 

Joi inscrito no curso de Xfl^il^? o Í...L< 

f f \ '. t 
y... 

Erequentia no L." a Jl.' 

.UML.L 

Em..:. de 

Joi inscrito no curso de. 

de 19//. 

Frequência no L." 

...'./.....: UUUL 
/ 

aJl' 
.^..1:. 1^.....1 L 

Em : de i.....: .....L/MJI de Wil 

Joi inscrito no curso de/.. l....L..s.....c.<... 

íreqtiencia no aJl' 

Frequejicia no L.° ■ ap: 

Em 4 ' de .±:JM../^ t^. ..^...de WtS

Joi inscrito no curso de A^J ^ // / t f 

bl^;u^.kUj^í^^J / 

Frequenciçt no L." a Jl.' 

X'. ií^.t..jr]^. 

EmtíL~..l..de'. 
1 

/S

Joi insc/fto no curso de 
de li 

Frequência no L." aJl." 

Em ' de 

Joi inscrito no curso de 

de Wf// 

Frequência no L." ujl

"^pinWPiMPqviP 

163 

de ■:lZ:a/X^ ...filho de_.,c^..ã!^h:. 

EXAMES 

/ 
No diaJ.:l de '/...I.i^kC.tjkJ. 

de 19jL..lconcluiu o çicame de 

..líf44.n.i.x.Zu.:.a. áX4,£J.ák<i.!^L£^^.

ejoi <;;ÏLJÂA^£.<t^....k 

Média iinal....(díl.<^..:L.LL:.lU:L^^^^^ 

Qualificação JÍÍI2'^:.7..J....:..::..:. 

Vid. L° J.0... a fl.' .l..£k 

'.íÇ^í^^rr:?::' No dia M de.... 

(If 19^t^07ichifU/6 exame d0.^<J^..<td(^^:a?... 
A:..S..f/^.. ..V. /. 

!^.( /.. .a Ât^:<rÁ.iJíi^./^^i;^ií±u. 

Lf.í:.íZ>: No dia /...(:..... de/... 

de 19^.H concluiu o exame dg^^^/l^^í^l^ Ùt!...r... 

e Joi ^.L..ll.k^^^ 
Média final JZ/?..4!^fâ.....7..:^.:l..i!^.<y:^:^.... 

Qualificação...,, 

Vid. L." ....[U.i.L a fi.'...(y...L, 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de. 

U..t4r~.£<t...pâ.ií.p!!^... 

eJoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.° a fl.' 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

OBSERVAÇÕES 

/..Í:.£Z±:IL 

e foi ...<<?t!4i^.^u:l.:í:l^..< 

Média final ^r^/f^p^itT^^i!!!^!^^ 

Qualificação ./^^1^.2rù^i^.:Û.....r:f:^,::2^ri,ôt.^. 

Vid. L." /Í^..afl.' "'' 

efoi 

Média final 

Qualificaçdo 

Vid.L." afl.' 

No dia//.J...de /2^^1^ tr 

19£J^ concluiu o exame def.....^. 

No dia de 

de 191... concluiu o exame de. 

.'... e Joi /fí^/yy7r±í2:2^^^, 

hléàia final .^:^2/^^^.^. <^:^ 

Qualificação^ 

ÇVid. L." lc^::ír,^/a. 

e Joi :. 
Média final 

Qualificação 

Vid. L." ...r. a fl

4 t 
;t No dia..L.t^..de .Jd^L^Ll^. 

i ^ X 3' conclupjua e^çajne dg ....^5b:*ír::^^^?:...^...'...yí?.ííX.' 

,ÍÎ..JL.^....J>..'....á^f£r.... ^íd.hi^...... / 

;. l.J^'i^kiOf^..'^?:^  

ádn^...€f:rl.'^^^...../.ã.Uà±lÍ(. .i^Jkna?^...]. 
e foi ,,...-/.. ; 1..-■ ' , (■^<<E^..' 

' •/• P 
'éãia final ..j2l.Adddi^<.%4^. d::S!UL..v 

lificação.:. '.~'''ky^^. 

VViã. L." ...: afV....l.:: 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

efoi 
Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl.' 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

efoi í:C::u:id.dD...l:Oc:>r:.l^. 

Média final :}::l<dí^:2.^.. ;.:l:OQ<r.Ír..<}.<ry:r:f^.....r 

Qualificação..^ 

Vid. L.° ..ldk.f7... a ft.:..áZiZ.. 

efoi 
Média final 

Qualificação 

Vid.L." _.,a/í.'.. 

No diat ^^ iai±Í^.. de L:..C..^.e'rtÙ;.. _^...^.. 

delQjLí.l.coriiiluiu o eo^aaiMe...,..^.,.:1.^^../.^..^ ' 

fi?T^..jL.. JS. :: 
■V—v

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

kkf}'.:M:.%..!^....^.J.. 

: e foi i.:.Lli..LS.^Zy^Zç^J.:. 

Média final /(^. f/ 

\íà... Qualificação^!::^::/t±^M.::^.2}.:.Í:: 

Vid. L." .Ls<^h. a fl.',..:>~.'^.. 

efoi 
Média final 

Qualificação 

Vid. L.o a fl.'.. 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.° a fl.' 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 
lò.^ 
llè 

.:í.áí.\ / 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl.' 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

- e foi 
Média final 

Qualificação 

Vid. L.° a fl.' 

No dia de „. 

de 191 concluiu o exame ãe. 

•v efoi 
Média final jf^ 

Qualificação 

Vid. L.° q fl,.' 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de.. 

efoi 
Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl.' 



4 
> í í X ^ / 

N. ' t Nome,, 
J^ 

UádM...'^âdàj:!.M<...... 
.._ àe idade de ...i 7:::. anos, natural 

L° de Mat/ n.° fl/V INSCRIÇÕES 

Em...//... de S.u/l±/^:r:>::^..... 

joi inscrito no curso de ..^^1/:^lfvyf*r 

de Wjtlf 

Frequência no L." afl' 

j: ',a, É'IiyJffiy. 

Em ..f.J... de.... 

foi inscrito no curso de .j..£<<:Di^fJ,í^^:.l^dA^:£íj. 

.l/M.<S^'/%Á!^...L/ájãU.djÁ^ 

.í5>l,<lí*:?í^ 

Em..L de Mi::í±íd^..Ú.. de 191 
joi inscrito no curso dé ...,^:^^^^0^2^1^1^^ 

Freguencia noL." afl.'. 

Jí V i\ 
.Â.l/.l:.../J.i2 

Em ..Í..L de ÍL Láj/k^.:/^ de WP ^ 
foi inscrito,no curso de ;/..:.f. .>7..<r..?r fz.;;>.._J/.^/.< VÍ 

l....ar.i../..L.u.Uù...f.. 

Em.....d....de ^ ^ 4 ^ ^ ^ ^ - T : :---^ "^^ 
foi inscrito no curso de . i^Á, C^.1^yA^ 1 €^ d

...M.<y£.ï..ea e...£.jCMA 

Frequência no L.° afl.'.. 

J../,.^/^. ^̂  

Em a/L àe iJr:...Lí.:^Uic.u 

foi inscrito no curso de J.. 

./.jí2:ía:Myai./r^j:..Uc/..X 

:->.::rv de 19J^,. 

'..a^'^:iLr^ 

Freqifencia no L." afl' 

Frequência no L." .. 

..J.lj>:..Máf... 
afir 

ÛldMM::k^... Em ././.....-.. de Œddi^.M 

foi inscrito no curso de Ac^:~i•fc''/' 

de 19jf / 

..̂  uíl

Frequenta no L.' 

^ "LU.. 

afl." 

Em .1 de /S:Pk£dÍ^^Í^ _.., 
foiáin^crito no CUKSO de 0% 

de Wiy 

^líÊt 

Em. ..d... de Ú...Í .k£A:±l±....í ■. 

foi inscrito no car.<o de /.k^;£^..^:...^::. 

.../..l.u:<.(r/..l.U...L.h./:.i.... 

Frequsrwia no L." aflf 

..../.!:.h..L..L.Èi :.f%. (i...^i.Ji. 

Frequência no L." afl." 

/.^:.^. ÍL..fi..iíy.. Âd^.....£. 

Em. / de t i ^ í ( ; , í ^ ! ^ ^ : : i 7 . . ^ de 19^ 

foi insaito.tio curso de "^^^'f.^CriC^ ^¾ 

.....htUdlh^.. £....h7.....S., 

Frequência no afl.' 

J'^..la.i..Mp^. ^...../U.p.CP.. 

Em .//.... de L.>~..../:../../.<./.., 

foi inscrito no curso ãe^ /./'■ 

' (L/l:S£l.,J[rcJ,,,,i!,,£t,,<,, 

..u.. ^19U 
€:1^:/ld:t::iy 

Frequência no L.° afl.' 

..../% Lfiã ^:^1.^^:.¾... 

..de 19£. 

foi inscrito no curso de .̂ .-^..(¾^.^...^.. 

/kí..k.(i 

Frequência no L." a fl,' 

..J.Zi?:...£pl. J/l..fu:....Á,Í.L 

Em...t de Z^r/, 

foi inscrito no curso de^ 

...C. :^.±jd..^..^^lí^.u£.. 

2 ^:. da 19 

.fl: 

Em (Ze, ft..,.,.,. A del9Í..I.. 

toi insciito fio 014^^6(̂ 6^^3^ .̂.. ....^^<!" "c-íS <̂ < í^ 

Cd:£.i..y.../.....<J...l^:.Jk..U....3(:..:2.i:^ 

Frequenta no L." afl.' 

Em...^ de 

foi inscrito no curso de 

,' tiTTí: 

Em de 

foi ift^riio no curso 

t 
, de 19É\ 

Frequência no L.° 1 afl.' 

de 19/^) 

I 
Em ./.. de . 

/ 
de 191 

foi inscrito no purso de y.i...t^L.L.j...^....^ 

■' .!'.:.fei.̂ ...x ....:..L^...ÍX'j:iu.Lln...(....^.. íl.^...X.. 

e Frequência no L.° .1. a fl.' 

. . . . / ^ . „ . . . . / : . . / . i : i ?  

. ../n^/rííí':*:*-/oí inscrito no curso 

t 
Frequência no L." a fl.' 

Em de 

Joi inscrito no curso de..... 

de 191 

Frequência no L." afl' 

£:./2..:.....Xj..à.J<. 

;, /v^./ / /y-Em..íL...de Ê..±.U 

foi inscrito no curso de 

..^:j!..£..ííia..:l..ií^..íS..írjL...^2..J^a.j....LJ^...'^^^^ 

de 191 Em..d....... de : 

foi inscrito no curso de ■. 

- /..../ 6 -̂ ...-.̂  ^-^-

de 19Í 

, . / . 

Em de íÍéíl/:±±^.1^ ^ de 19^.5 

i<./.ír:L.:í/>rV de t 

/lAe,./^-^ . 

Frequência no L." \.afl. 

Em...././..... de 

foi inscrito no curso de 

de 19^.i 

Frequência no L." .." afh' 

foi inscrito no curso de 

:..£.:if... 

Em j / . ãe..Lir. 

foi inscrito, no curso de 

de lOf^' 

1./5..:..^^. rD 

...,/.., 

../....-

de 
/ 

filho de._ /kÊÈ±^<:lbía^ /tlrre/, i^^ 

EXAMES 

íío dia 

de WS^l. conclui 

llde..ï / 
yicluiu o exame de . < ! ? . I ^ ^ . < ^ ^ . . / Í ^ ^ : : ^ ? . . . 

e/oi.. 

Média final. 

\ Qualificação. 

^ Vid. L.° .Ùd^/afl.' /é'^ 

ú/:Z^td/y!... 

'..jZk.^^..J:r:ídí,^,. 

yy 
No dia ..J... de ''U^..c<<:<á^.: 

19jl^í,concluiu o exame de .̂ .áiÃí̂ jfífcZíí..'̂ Sí.?g<i;. 

..f.<&:i^Uf±rif.....±*:^i:r-^ 

No dia .J...X..... de ..ílir.u.:í<%<ri>.. 

de WíLj. concluiu o eimme de J^r^ JTSL/^IT:^ 

,eyi 
Média final 

í...l..í?.../..aGfr. / ^ 

yy.iCdC:À........t.<(;:<<./^^j!:^../... 

Qualificado..., 

Vid. L." /l^.. ^..2./. 

No dia ...de 

de 191 concluiu o exame de 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.° a /L' 

No dia de 

de 191 concluiu o e.xame de 

OBSERVAÇÕES 

/y. i/.....:/f:.í:±i::x:x.Kr..:: :Í... 

efoi i^Á;í^ld(?..:è::^zíty.. 

Média final 4.^,i::yîdf^..û^l^t<:!>^ 

QualificaçM 

Vid. L.'ll.S afl.' ./J...!£.. 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid.L." afl.' 

/Lde dJ::^. No dia ./..:?.... de 

■ãe W^Jxpncluiu o exame de. 

.adf:r:h:rL^.. 

2^;?:^«-^?^ No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

: e foi /l<<írr:^;^r2íl.í<?.<^;5^^ 

Média final 

Qualificação 

/IS/.. 'Vid. L: .fV 

No dia i de.. 

19JÍ ^concluiu q^ame de . . ^^ í^^^^^ i «;*«...!<?'... 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." afi'. 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.° a fi: 

No dia ãe 

de 191 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fi.' 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

'Qualificação 

Viã.L.°J,.léí^afl.'..J. 

::2y:Zi£^OC^:^rr^. 

7i 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl.' 

i N'a dia.J..Xde ^ 

ipíe 194^ poncluiu o exame ãe 
H^ 

tkà.:. 
No dia de 

de 191 concluiu o exame ãe 

:: efoi 

éãia final.......'.. 

(■Qualificação 

Vid. L.° a fl.'.. 

efoi • 

Média final 

Qualificação 

Vid.L." afl.'.. 

No ãiajl!d^de.. 
"77" 

de 19^.^ ^//mluiu o exame de 

r^.:k<eá0..:kM±.. 

efoi 

Média final 

/ V ^ 

.;LÙ:....<î^aUj.ù:^... 
Qualificaçã^ ^ír^^ííír:^:............. 

1... a fl.'..ç<^.I../.... Vid. L. o /• 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a ft.'. 

e foi 

Média final.:. 

Qualificação 

Vid. L.° a fi.' 

No dia de. 

de 191 concluiu o exame de. 

efoi 

Média final .,::> 

Qualificação 

Vid. L.° afl.' 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de.. 

efoi 

Média final : 

Qualificação 

Vid. L." a fi.' 



tu / O^^^í^' 
/ 

^ 

N.^ Nome Tl 
iá.......á:P.aMA.. tMAmd^.. c:4JZ. W..Û::M^.. de idade de anos, nature 

L° de Mat/ n.° f l / INSORIÇÕES 

Em...U..... de (Jldfi/Ù^iA^^.. (le 19J M 
Jot inscrito no curso de...úyr^M^yií^ ^^JU//?.. JhuJyfj 

Frequência no L." afV  

. . . / ^ . . ^ ^ ^ ^ i.i.. 

Em/l. de ^.44^^< I//. ae (^Uí^í^<í,^Lyf/::::..77^::ri^. . 
■TU ' ' 

foi inscrito no curso de ..^^. lí'/^J<:l,:::t:f.£^..rSL. 

de 19fi 

Em./...[..... de 

Joi inscrito no curso de 

Mi.i^ûùit><y. de 19^ 

Frequência no L." 
."/'•; 

m,iû..fM^ :i:AjijiJv 

Em de iÍ!t:é.lk / ' v - í í de 19. 

■so de /rr^rkh^J^.air.

9tl 

Frequência no L." afl' 
Jlfy Mn 

J d4^.1ÍC^:^.. de Wl^JJ Em //. de IU..Í.Í;, 

foi inscrito no curso de ^U^SdiííílííiZ'^^' ^C 

Frequência no L." a Jl.' . 

'' ' Mill £..Mm. 

//.7^^ Á 2 EmJ.. de Û.... 

foi inscrito no curso de ....Í:.'-Õ..; 

^:ÍÍí;;i...í;Ãíí..ít:./...X,í:..;/...Z..^CíSr:*.^. 

.de 19f...... 

Frequência no L." 

.....^ZJ>..:...ó:://.a... 
afl.' 

Im 

foi inscrito no curso 
...tJ^<ÙùlL:3. .̂...£̂ d?....9̂ .é±*:í::B.....::.?. 

Em de 

foi inscrito no curso de 

..:k:J:dL^j;^.../^.. 

Á.:..<e^. Je 19. 
:̂ -ff̂ -̂ , ^ae ■£■1. 

Frequência no L." „.„. afl.' 

/ / 

/<>. 

Frequência no L." afl' 
U.l. 

Em rt'éde d^'

foi inscrito^no curso de ... 

Frequência no L.° 

í!^0.L..:í^.fi 
afV 

Em _ de.._ 

foi inscrito no curso de 

de 19i:Í 

Frequência no L.° a fl.' 

Em ^..L de ÍL... ^X.L££..LJ /.i... de 19fJ 

foi inscrito no curso de / .y uJ.^J^J^<i.!.Ci..í. 

..../.:..á...l..i..'!x..i...x^. .a£..Jc.jl^:/..l uJJ. 

Frequência nojL." 
líL...../u.MllL. 

afl.\ 

o.Â.irv 

Em de (J^.../(:/Í. 

foi insci'ito'no curso de 

Frequência no L." .'. afl.' 

Em de 
/ 

U..I^...Z.> del9Íl 

foiinscrito no curso de ■. .Ú.^IJ i f ''t..\...<:..:^: 

../:Z£..ld..i iM.il í :./:/Í£..:W./r.Lc!...j..if. .<..<. 

Irequencia no L." 

fu> ~h 

Em ..J...(?.. de Lk.^^/tCr'^...!?. de IOLÍ^ 

foi inscrito no curso de Jfrl^lrtAf .^X^i^y* 

Frequenpia no L." afl' 

:^.. Ù.jjf.a'îi J T ^ : . . ^ v ^ 
/ 

Em./c?.de CjthUd4s:>:^....:,,.. de 1923^ 
foi inscrito tio curso de ^/'^^T^'^jk^t 

l:íd::.:h..¢^^^:.f:±:i<::.. 

Frequência no L.° . ctfl' 

th...M^:^.. î.t̂ .: ; y 

t.. de íp.:CLh±jr:^:^_, ^̂  Wf^.. Em. 

foi inscrito no curso de ■tíl>.Tl£:.±lfr..1lJ....:^.:. 

Frequência no L.° afl.*

-:/o..: %..Í.Í:J. m/}..J f~ 

- > ^ 
Em /ãde : L : i.^.l.y^. de 19l.i\ 

foi inscrito no curso de '77 ^f'^ i'^ T^hf^^... 

<5 -ív. 

Frequência no L." 

/;;^^r/:; 
afl'.... 

^,.;>..:......^..f....í,.y 

I 
Em/.J... de 

foi inscr^fo no curspc 

..l.../l<iãdm 

de 191^ 

■eAáiíi..

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 191' Em de . de 19l 

foi inscrito no curso de , ,.. 

/ 

k 

...j:....(....t....jcc...r: 

Em.J..£2de L ^ Í / T S ^ ^ de 19£.t 
foi inscriip no curso de (^iMS^^^t^' ^ A . 

T f-
Frequência no. L." afl' i 

/1 f-: u^ ' - '•• 
Frequência no L.° a fl' Frequência no L." afl: 

L..i..r......:/g.:.,. L. i^ %4^ 
Frequência no L." 

^3 :.m. 'i'f f cl 
P' 

Em..l. de Jl:i:£Ù.±rÛ:yr:^ de 191 

foi inso'ito no curso de 

...,^fÍ!Ífh^t^1^...&.^.../:^.. 

Em de 
foi inscrito no curso de. 

de 19í. Em .......i de :..^. ; 

foi inscrito no curso de 

/ \ 
de 19JI.J 

I -"t-T 

Em ./.J de ....iJr^L...j.J,<:i^± 

foi inscrito no curso de ^ 'i o'11.Û ;/ p ^ 
^r. //1^T^^X.^_ 

de njij 

Frequência no L. «y^v ^ Frequência no L." afl' 

^ - ^ / ^ - ^ 

Irequencia no L." afl' 

Us± 
Frequência no L."': a fl' 

Vf. 
./r>...: ,/.: 

/ / 
■.^..m... / ^ 

nggtmÊÊÊÊÊÊHtismÊá ^iiiiÊ»ÊimmitmmÊÊÊmÊmmm»\v^^*^^*»« 

í^ n 

^a^úíM „ ! fiïho de.:^,..J^j,:L:íu^.jí^ lírM—:^: (e<^>±Lco: 

EIXAMEIS 

No diai de. 

í^e 19jí—lco7icluiu/o/exame de .. .é^:l,í^:^.%^.. 

e foi...^aã^.úí::^±iò^... 

Média final . . .<Í^Z^./. . . . ' í í^<^^fc:::é;^.. 

iQualificação./^SÍnkífy'^/ 

Vid. L." 

iVo dia/l.y......de /. 

ih; 1'jfu.j.. concluiu o exxime de 

t< • ' 

■ efi 

(Média final ^<^ 

.Qualificação^ 

Vid. L." 

.inírf^írrr... 

afl' 

No dia .Z de (^ .,...^...^..^,....^...^.... .^..., 

àe i í ? ^ ?fi<5ncZ2WM o exame dfp ..... <Z^^^t <^.:<^. 

Média final 

■ Qualificação. 

Vid. L.^/^S 

No dia./..!»f.....de '.L....L L 

de 191 ^...concluiu o. escame de C 

efoi 
Média final 

Qualificação _ .¾̂.  

Vid. L." :...:. á fl.'....U..Jt... 

No dia.Ari...(íe nt-w\K<» -. »̂  

de 19^\ concluiu o exame de ...^JSCú.c.'^A\.a. 

efoi <i.*A^j,£^./^?rúfr.>::^..: 

Média final 

Qualificação 

Vid.L." afl. 

No dia <Z^ de 

de 19^j concluiu o exame de CS?.rc.a<lC»>««..a<̂  

e foi eiJtAiaJ:>.'C)Mt:e>yeS.a.. 

Média final : 

Qualificação 

Vid. L° \\«ak''fafl'..ÏL 

No dia AH de rM-vcf^oo 

de 19%^ concluiu o exame de 

/.e». / o . o o t<oqf.H.íx/.. 

CSifeí-^ C^CtVoG-vcí) 

No dia.:J..Í.....de. 

dp 19ÍA,xoncluiu o exame de 
.UiA<V9kO, Ay, 

i. t 
(úíJ^..:!fy^. 

OHA.,*^t^ 

í 
efoi 

Média final 

Qualificação, 

Vid. L.° .'.^.Mkfa'fl.' 

.AyJ^... 

.^%,,»À<ibJj.. 

No dia '. . de l:^fy:.:^J«rÍ^uf:^.. 

de 199L> concluiu o exame de 

.l......^,^AAé<íJt....:...9i..Ji,^'^ 

t 
.l......^>^áAé<Ut....:...^4!f>f'..'r<f!r./. l 

e foi 

Média final tíL^<íví«-<*<V« /^l^'T^Âl^ 

QualiíicaçjiaL....Jr'm^rf)fl. 

Vid. L.°f(jAfy. a fl.' 

\í 
No dià<c.l.A de 

ÍÁA.. QÂ<..JL.á.<i>..ciJh. 

-fLoû ^_^ ãi 
de lã..Lconcluiu oQçcame de . ^ < ^ ^ . û ^ - t * ^ . 

d 

. e foi <^sjuiyra.£Lo... 
Média final 

Qualifieaç 

Vid. L." ..'....'ríí:?)»« fl.' 

. . /a^.«-<^.. 

^/.^/....afl,^.^.. 
T 

19Í 

de 

)íLcofíduiu o exame dg .^ 

.:«.... 
?^-?;.^ :<^^., :..W./^^ í̂ ,̂: 

9/á!<l.íí^.*f.^.cr_.^_ — 

■..£....lljJjZ.^..:nj..L.::: 

k2<j?í?^í^.l??í^ 

No dicj^tídU. de... 

de 19ff^ concluiu o exai)xe de 

pOATfy !K..dL.L..^.'...J±^:^<,lõ^..±^..... 

Â:lA^.'a.^....íba^^^^^déà^^ 
u£{H^.ki^'.£.. ..S. 

efoi ....^ifí:t±í3j3/á>fr::^ 

Média final ,.......:A,Í/Í. .-í;.','iv./^íl...l..^r:. 

Qualificação .LÍtiSr.ú^kSrmm^ 

Vid. L." ^.U^b... a fl' ' : 

...;.X.*íÍ.?. 0. 

:t7... 

■t^^ 

ç\>oJíonjt^ 

e foi cCí-f^^-o AMct « - 0 

Média final v V i a ^ t — . íV**-»" 

Qualificação C<JLA,Í -* <t«-<tA-v< C - , 

Vid. L." ICe^-: allfl.' i l ^ iL.r\liA'. 

No dia.ãu....de (:UÇ.JUÚUJO ,̂   

de 19l\\ concluiu o exame de ..>?/(i-t/4'í<*'.k0.í%j 
' ^ ^ 

^.cJ... 

efoi 
Média final ..cf^.:. 

i .ã.' )fT.^ 

Qualificação .r: " J.':arr>.-... 

Vid. L.° .i\: ° .n.fc4^- afi." 

No dia .ÙÔ de ^:A^^Ji^. 

de J9^ {.^concluiu o exame de 

]A!^i^..tíiv!^aJÍA/..aju. 

I 

efoi 
Média final 

Qualificai 

Vid. L." 

,./^H^iA4>,.. 
.cJUvOttf... 

No dia r**-</.. de 

de 19) l^concluiu o exame de 

..>Cct£. 

e foi 
Média final ...Oifl/í 

Qualificação ...J 
S : 

i^M:±.c^d^.. 

Vid. L^..^ém. a fl.' .m.. 
No dia..jÀ..de ./.liZLt:..: 

de ISÍ^ concluiu o exame de 

..ipùiû..i^.a. / 

>i, QiJ^yjnt.a..dk>... ejoi. 
Média final 

Qualificação 

vid.L.4.Ù;Ji^..'lfi' M..5 

^¾ dia .j de.. 

de 19^ ).. concluiu o exame de. 

.)í̂ xV>«^ 

V» . l

ejoi :Sâ^..J:..Ù..^:^... 

Média final ^.A... :Í„ÍÍÍA<Í:C!-ÍÍ» /y^..ÈÀ.:f^.Áj^. 

Qualificação 

Vid. L." 
t ..a.. 

..,., a fl.' ^ 
i ■ ; 

OBSERVAÇÕES 

http://iM.il


r 
4(f.i J.'(^^/^ /û 

■ ^ — 

I N.° . / Nome.. úíc.....ízláé^M:3^H /T^'-M^^-i tz. f ia i^.^ /j^tJi^^:^ _ de idade de .^./... anoSy natural] 

L° de Mat.̂  n.° f l ." INSCRIÇOEIS 

fim /J r. Em.Jl...deM<U.<í.4^í'd.^.:7'r^o de W^p 

joi inscrito no curso de ..^^ci^,^^^A'rr>£K..^ 

^M^J?.. 

Frequência no fj." afi: 

Em M..... de LUt<í:í:^..r.ír^. - ■ dejMÛ 

foi inscrito no curso de ..^jí(<C^:J^o^i,..éír:ÍAr^'if^ 

jÛiéad.'J^<»..../!..££Mâ^^^^ .:  

Frequência no L," a fl.'.. 

^,. . Em M de 

foi inscrito no curso de !l^JL^<í.it::tTÚk::t(:t^^..é^^áX. 

de lùfi.: 

.td,.^:::Z!. ^.....'^.£..Xci^..\ 

Frequência no L." a Jl.' 

dlh' ..iA^iû).  r 

Em...u/.ãe ( 

foi inscrito no curso de .-;{...«.:':̂  .<<. 

i.....^de 19fjj. 

2...:r:i^: -tJ 

Freqîiencia no L.".._ a JL' 

y^2.:.....áj^J.Jl. 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 191 

Em de  

Joi inscrito no curso de 

de 191 

Frequência no L." «/?• ' 

Em de  

foi inscrito no curso de 

de 191 

Frequência no L." afl' 

Em de  

foi insci'ito no curso de 

de 191 

Frequência no L.° afl.' 

Em de ....'.. 

foi inscrito no curso de 

de 191. 

Frequência no L." a Jl.' 

Em de  

foi inscrito no curso de 

de 191 

Frequência no L." a Jl.' 

Em de  

foi inscrito no curso de 

de 191 

Frequência no L.° afl* 

Frequência no L.° a fl.' 

Em de de 191 

foi inscrito no curso de  

Frequência no L." a fl.' 

Em de de 191 

foi inscrito no curso de 
\ 

Frequência no L.'' afl.' 

Em de  

J'ai inscrito no curso de 

de 191 

Frequ£7icia no L." afl.' 

Em de de 191 

foi inscrito no curso de  

Frequência no L." afl.' 

Em de  

foi inscrito no curso de 

de 191 

Irequencia no L." a fl.' 

Em de 

Joi inscrito no curso de. 

de 191 

Frequência no L.° afl.' 

Em de  

foi inscrito no curso de 

de 191. 

Irequencia no L.° ~afl.' 

Em de  

foi inf>crito no curso de 

Frequência no L." afl.' 

Em de  

foi inscrito no ciirso de 

Frequência no L." a fl.' 

Em de  

foi inscrito no curso de 

Frequência no L.° afl.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Frequência no L." a fl." 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Frequência no L." ajl" 

Em de  

Joi inscrito no curso de 

Frequência no L." ajl.' 

de 191 

de 191 

de 191 

ilr lui 

de lui 

de 191 

mmems^ mmm 

166 

filho de. / 
..^^iâ::^:i...0,.!^... d^.. 

EXAMES 

iM. No dia /n de 

(le 191 concluiu o exame de 

ejoi  

''édia final  

'Qualificação 

Vid. L.° afl.' 

No dia de  

Se 191 concluiu o exame de. 

efoi ; 

Média final 

Qualificação 

Vid.L." afl.' 

No dia de : 

191 concluiu 0 exame de 

eJoi 

J\li'ilia final  

Qjitilificação 

Vid. L." a Jl.' 

No dia .■ de  

e 191 concluiu o eoçame de 

e Joi 

Média final '. 

'lalificaçào 

id. L:' afl.'. 

No il/a. de  

de 191 concluiu o exame de 

efoi  

Média final  

'Qualificação.. 

Wid. L." a fi.:. 

No dia de..:  

de 191 concluiu o exxime de 

efoi  

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fi.' 

No dia de  

de 191 concluiu o exame de 

.efoi  

Média final  

Qualifix^ação 

Vid. L." a fi.'.. 

No dia de 

de 191 concluiii o exame de. 

efoi 

Média final  

Qualificação 

Vid.L." afl.' 

No dia de  

de 191 concluiu o exame de 

e foi  

Média final  

Qualificação 

Vid. L° afl' 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

efoi  

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fi.' 

No dia de  

de 191 concluiu o exame de 

No dia de  

de 191 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.° a fl.' 

No dia de. 

de 191 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.° a fl' 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fi.' 

: efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid.L.° afl.'.. 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

•• efot 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fi.'.. 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.° a fi.' 

No dia de. 

de 191 concluiu o exame de. 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.° a fi.' 

No dia de 

de 191 concluiu o e.r,ame de.. 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fi: 

OBSERVAÇÕES 

I 



N;... / Nome !(:>^^^^ê.í^^ It/......J^^3í.^kíÁ:J.. L^. ^J&H<.4!>^ de idade de /Jhranos, nalu 

L.° de Mat." n.° fl." u {/ 
INSCRIÇÕES 

Em...4)..... de Í9:±LC^

joi inscrito no curso de .../^^íuC/Pf £>fC^yn(> 

/V\ Em ...IL... de l}m^L.M/.y...K.l de 19^,j 
if'^k^f^joi inscrito no curso de a^if/l4^.4/i/:ûA^..^M.(^..  

de 19J^ 

Frequência no L." afl.' 

4f£y. i ':/2 luy .t:j±. 

:\ 
.de m^U Em ../Q... de (jèu^.pi 

foi.inscrito no curso de ^<?t^:r :^k^ é^ri.-rt,^. ..«at-̂  

.ÚL^.ÊA4^.Ltíu>ír.....í.. af!^.eZi.£,rí(/:ry!Ziaaíi.A^.au... 
4 ¾ ^ 

Frequência no h." afl.' 

'"h. //1̂ -̂  I :U. iv.. 

Em U de.. 

foi inscrito no curso de [(..^..4^^^:. 

rí:::^?:....<^.,/^rl;i5C-. 

...dé 19^. 

Frequência no L.° afl.'  

:....^..â/.jã.. Â...h. Jj.m. 

Em....V. de 

foi inscrito no curso de dla. 
de WKnJ.. 

Frequência no L.'  

/7...1..7/0..: iZ 

afl.' 

.41./^.:. £^..lû/... JL..h.....ò.JJã^... 

.(}....A..fjJU)..ri..A..../.....(S^.LÛi^^^^  / 

Frequenda no L.J afl.'— 

..../ÍA..JÊ^Í^ J.^<>/.' AJ 

Em i : de ijld^!.^ 

foi inscrito no curso de 

...MM<iàâAuíí.A.(í^.. 

Frequenda no L." afl.' 
^ l ùa.> 

Em ..ÎL.^de (M:.M^.UiL:i^..'0^^^ deWJ^f 

foi insei'ilo no curso de Ar:ù^,..^^f.l<t. 

...ddídíc^uãl.AiMd^^a^^^ 

Frequenda no L.° afl' 

/l Ml à..m.  : Î £ : î i , 

, / / : Em II. de U£:..uL.l^.i.<^^.t^ de Wl. 

Joi insciito no curso de^:Z€^£^^^/ /^^^■^'■'■ 

Frequenda no L." 

.1.^. 
ajV 

I 
'a. :=ífe#.k:̂ ;.,-.. 

Em. / . d e . . ^ ^ ^ ^ / ^ : ^ . : : ^ ' de 19f 2 

\..<<.. ....^li^.Z.  

'^^K.^S^.ù.  
foi inscrito no curso de 

./k.d^<Jt.:L......it...ê^.. 

Frequemcia no L." a fl.' 

^ J... 
la no i/  

. . . ^ ^ ^ 

Em ...M... de ùtlkiiLiJ:^.^... de 19f 
foi inscrito no curso de fX<^t^ /^\^^lid^1^:y.. 

Frequência no L." 

<?..:. ^...M:2^.  
afl.' 

Em ZJrde . J ^ de wl^ 
joi inscrito no curso de k-̂ ^«r̂  

Frequenda no If," afl.' 

i> 

>*-y 
Em..%^...I.ûe Jr/^../ri2.>Ci 

JQ} Jns^iÎQno curso í« ^Ittií^d?. 

Frequenda no L." 

: tM Í IJ^-' ^^y 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 191 

Frequenda no L." ajl.' 

Em „ de  

Joi inscrito no curso de 

de 191 

Frequenda no L.° a Jl.' 

Em de '. 

foi inscrito no curso de 

de 191i 

Frequenda no L.° afl.' 

Em de  

Joi inscrito no curso de 

de l'JL: 

Frequenda no L." afh' 

Em ..._.. de .'W . / A- de 191 
/ 

Joi inscrito no curso de .̂ :.. 

..S...k/.....L..../... i.i^L.£..0..od:^L  

Em i l de : • ' ' ' ' ' 
foi inscrito no curso de 

de 191' 

.j...\..r.:..r..i:cii,

.Ll..e?-..ÍM:..itói^'.. 

Em de 

Joi inscrito no curso de. 

.de 191 Em de  

Joi inscrito no curso de 

(h' /m 

Frequência no L," a Jl.'  

'^ 2..J^ Jlc. 
Frequência no L." a fl.' 

Lia.:. M^.:í.lí - i^^:;... ...lã4..Lv. 
Frequenda no L." afl.' Frequenda no L." aJL' 

Em...J^ de. 

Joi inscrito no curso de  

y^deJ91 Em de U^/zrl"'/* JZ de 19tZ 
Joi inscrito no curso de :..,.;. ...c.i....*..!*...i..!f&f.*.>.:. 

Em de  

Joi inscrito no curso de 

de 191.. Em de. (le 11)1 

Jot tnsà]tto no curso de 

Frequenda no L." afl.'  Frequen 

z ■ 
/ 

a no L." "ïi 
jAfJ.l ..i-ya IMSI 

Irequ£ncia no L." afl.' Frequenda no L." ajl.' 

SS^--S3St 

filho de 7l&thL.jííá^^..-:í*íráC.láaí.&e^.. À^. ÎM 

EXAM 

yC 
No dia l..kf. de ./...:Mdit^1^::rlJ/ 

! 19^1. concluiu p/exame de ..(J/j..(^^:£<<Jk2(d<ã,>í.../íl£.<i~. 

e/oî 

^Média final... 

Qualificação.......::, 

tVid. L." '..: ..ZJa fl.' J Û 

f No dia ^.. de 

de WtZrconcluiu 0 exame de 
1 

r 
ejoi 

Média final 

QuaUficaçã 

Vid.L."Á...%^. afl. 

Ts^iùy::^^ 

77—Z~ 
^0 dia ..'^.rf.de 1^..^^.4 No dia ..'T^.^.. de 7.rï,..*r/^A-..t-,y. 

de 19^. '^) concluiu o/exame de x..f...4^u^~.4Í^. 

.^.^..\ .^ ..L^:kJ^^^:::y^.k{^~  
J.. : J.  

X 

No dia...,.....?..... de .kíífí 

de 19l^.i^concluiu 0 exame dç 

■ ■ - ■ - - / ^ ^ - - • ■ ■ ■ • • " " - ^ : - ^ ^ ■ -

eJoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L."  « //.' 

y-, 

A^ dia, .. ..' de. * 

de 191, J concluiu 0 exanie de 

OBSERVAÇÕES 

..eJoi L..l/<.M,,::^^íSí^:ílU}í'. 

lédia final <:^AÀ?^A:^ /V^ii^ 

'lUali^caçào L^^f^kt^OI'..  

Yid. L." fmL.a Jl.'lé..(2..  

: eJoi ^l4^íd^í^^:^i^^

Média final...ia.:JdÀLLÛ.:X:£i:.:...^^^^^^^^^ 
7 /: / 

Qualificação^..Ji'rifJ^.^^^ 

Vid. L." .û.(£ti..a^il.' i A/ 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.°  

.:..I:±:fh^... 

... a fl." 

No dia ..,:...2.... de 

WÎ.'i.concluiu 0 exame de .../^^^ZI.<^.^.:Î<0:2PX^.. 

l.^^^tíííTíííírTTrf. 

No dia ///.de 

de 19£,jfO'>y:luiu 0 « 

...eJoi 4^^00^: 
^ final ^^^Ájt^^ 7^^^ 

'^?Cr^ 

lalificação 

îd L."/! 

^rT^.h.iSr^ 

.3. Jl'.é.^ 

ef 
Média final.. 

Qualificação^ 

Vid. L° 

No did -de 

^19£..2,concluiu o^^i 

■■.^nui,....^. 

Q/ni/i/icaçào/.:  

IM/. /.."/"S/aJl'.//. 

\<> dia^/de yC'i>i-''^-'^^'t«r-ru=?,  

, me de ^^^^^£.^^^ '''' H'I^X^conclui 

eJoi.. 

Media filial. 

Qualificação. 

Vid. L." /.** îy... a fl.'..//..û 

No dia ......^..l/. de 

lie 19£. Zi'oncluiu 0, exqih 

eJoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." J J5 

X 
No dia/...Jlde J::)J^....!r...^  

/ '/ * 
de WÛij: concluiu oeouime deAù.c 

.„..::^^^t..ííí:S:ít?...X.Íríí^/...... 

. Z . .ZÃ« .« - í -

Média final ■:.. 

Qualificação ^ 

Vid.L. ^.ijj^...^fi.'./..'kp. 

kUktiO^:^..:. : 

No dia 0— de ^7'¾r•¢rr./:.t-tT•. 

de 19ÎJj con,ijluiu à çxame de ..y. 

No dîà\^. de 
\ 

de 191 conclhiu 0 exame de 

.,^:. 

efoi  

Média final y.  

Qualificação 

Vid.L.° - a //.' 

No dia de  

de 19i concluiu 0 exame de 

efoi 

Média final  

Qualificação 

Vid. L." ,..:.. a fl.' 

No dia Le... de  

de 191 . concluiu 0 exame de 

;■-•••• e foi  

Média final  

Qualificação 

Vid. L." a fl." 

No dia de. 

de 191 concluiu 0 exame de 

eJoi  

Média final  

Qualificação 

Vid. L.° a fl.' 

No dia de  

de 191 concluiu 0 exame de 

eJoi  

Média final  

Qualificação 

Vid. L." a fl.' 

( 



iFWiiiimiii»^^^wiTw 
wmmmm 

í i U ô 

1^? ..Ul. Nbmg ^ Jrí>í<rr ah) çll {/JMJAT^ àe idade de 2;J,„ anos, natur 

L." de Mat." n.°. fl/ INSCRIÇÕES 

Em...K....ãe uéfi^:CírJué^i2:::rJ de IOJÍQ 

Joi inserito no curso de ùC:^:^ t^vy^^^i^ 

e/t..d..^\fr::/..... 

Frequência no L.y afl.' 

Em.Jf... de (J/,::Ll 

foi inscrHojnojiurso,ãe 

d 

..de 19Â 

Em de 

Joi inscrito no curso de 

de 191 

Frequência no L." afl' 

Frequência no L." a fl.'.. 

(ã- A.ÍLJ 
/i^^-H-

Em J4~..~ de. 

foi inscrito no curso de 

...de 19f^. 

' ^ . | 

Frequência no L." a Jl' 

...^l.lp.y.YÍã.f£)l. 

Em..kL..de íÍL.. 
foi inscrito no curso de '^f. 

. . . 1 : i. 

Frequência no L." a Jl' 

/^1 .£jí(.n... 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 191 

Em de 

Joi inscrito no curso de 

de 191 Lm de 

foi inscrito no curso de 

de 191 

Frequência no L.'' afl' 

Freqv£ncia no L." afl.' 

Em ...de 

foi inscrito no curso de 

de 191 

Frequência no L.° afl.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 191. 

Frequência no LP a Jl' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 191 

Frequência no L." a fl.' 

Lm de 

Joi inscrito no curso de 

.de 191 

Frequência no L." afl.' 

Lm de 

foi inscrito no curso de 

de 191 

Frequência no L." afl.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 191 

Frequência no L.° afl.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

ûé 191.4 

Frequência no L.° afl.' 

Lm de 

foi inscrito no curso de 

de 191 

Frequência nojj." o fl.' Frequência no L.° a fl.'. 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 191 Em de 

foi inscrito no curso de 

de 191 Em de 

foi inscrito no curso de. 

de 191 Em de 

Joi inscrito no curso de 

ilr I'.ll 

Frequência no L." a Jl' Frequência no L.° a fl.' Frequência no L." afl' Frequência no L." aJL' 

Em __ de de 191.... 

foi inscrito no curso de 

Em de de 191 

foi inscrito no curso de > 

Lm de 

foi inscrito no curso de 

de 191. Lm de 

foi inscrito no curso de 

de 191. 

Frequência no L.° afl.'. Frequência no L." a fl.'.. Irequencia no L.° „ afl.' Frequência no L." ajl.' 

JL VJ 

ide filho de:.Jâd£...ám^^ ■U . .'■ 7/1 •r'y '/^tùiA ^-i. 

iVo dia de 

de 191 concluiu o exame de 

ejoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl.' 

No dia de 

ie 191 concluiu o exame de. 

efoi 

Mídia final 

Qualificação 

Yid.L.' afl' 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

efoi 

iMúdia final 

fQualificação 

Vid. L." ; ajir 

No dia de .-. 

Ide 191 concluiu o exame de 

eJoi 

Média final 

Qualificação 

Vid.L.° afU. 

J\'o dia de 

th 191 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl.:. 

No dia... de 

de 191 concluiu o exame de 

i , 

efoi .... 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl.'... 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl.' 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid.L." afl' 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.° a fl ' 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl.' 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

efoi 

Média final ., 

Qualificação 

Vid.L.° afl.'.. 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl.'.. 

No dia de 

de 191...... concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.° a fl..' 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl.' 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." afl.' 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

e foi 

Média final.,., 

Qualificação 

Vid. L.° a fl.' 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de. 

^ efoi 

Média final 

Qualificação 

VU. L.° a fl.' 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de.. 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl.' 

OBSERVAÇÕES 

1 



■ ^ 

N: ■■'■//'■ Nome lría^L:^í>1^1<ik!i?..,:::^ kjh:Má!Ld^. àe idade de _,f^,_,Cz.,afios, natura 

L: de Mat/ n.° f\: INSCRIÇÕES 

Fm ...Z...áe......^^:^/Í22^..:....i de 191... 
Joi inserito lio curso de. lA/yr^: 

Frequência no ^ " 

■/■■ 1 ' y.. J>.M. Im 

Em.:J./ de ól.L&dJ^.. de 19^./ 

Joi inscrito no curso de.......^...€r.:^,.:y..j...L.....^...ír.'Sr.<^...e:x, 

J Em J. de U.:..ií..i. 

foi inscrito 

./.derj...^ 

f 

rso de ..V 

.i..!i..A 

de 19A 

(S^. 

Frequência no L." afl' 

./l^..y/û^.AOj.. Xà:..Jû...flAJ^ 

EmJ.. de ...i)Âi^^d:i.:i<^::::>t^:::y de 19t.^. 

$...../.. 

^ , 

T; ./... 

Frequência no L." a Jl.' . 

' ' '^-4.^ i..l ' \ 

Em../ de 

foi inscrito no curso de..jC^'<S^:: 

dí£./&<^ £. .<2.̂ ;ffec:4^£y:r.. 

rxj. de 19Ê.ÍX 

iSí^.^....../. 

Frequência no.L." a Jl.' 

...á^!^..jí/iiL J l á i ..í.fi.:y... 

EmÁl... de :.Ál/ÍyÍ^i<:^...:.10J.. de 191./ 

foi insciito no curso de 

;...z..í...v...í....'.... tU.jL-.J^:L..L 

J^ 
^reqv^ncia no L." afl.' 

u. ..P.:. ílíl^ .:...././. 

Em de Ud.£.:±:l.û  

foi inscrito no curso de ,.....^....  

de 191 

Frequência no L.° afl.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 
de 191 

Frequência no L.'' .J^..afl. 

Em de 

foi inscrito no curso de 
de 191 

Frequência no.L." afl.' 

Em de 

Joi inscrito no curso de 
.de 191 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 191 

Frequência no L." ajl.' 

Em de 

Joi inscrito no curso de 
de 191 

Frequência no L.° ajl.' 

Em de de 191 M 

foi inscrito no curso de 

.U.LLLILJ^.... .^4^, 

Em de...,<ÙJd...^:^..l.Z.1é'....<rk:i?.. de 19lAJ.. 

Joi inscrito no curso ds^y...jZ^.Aj£:>'~<'liT^'^^ C^:^^ 

l.(írí..(?.:̂ ...í? '̂..fe«íí̂ ^ 

Frequência no L." a Jl.' ... 

.../Zá:..y/É^.:^:^. ?"Á...JiM 

J Em././.. ãe ..../yrÍ^fd;d^.U::x^.rrrii. .̂  de 191 

( /7 /^ 
Joi inscrito iw curso í/eií̂ ?^^3M.í<Ç:í(?rí<2:;í̂ .̂̂ /i.<«r:.., 

....é....^..lda.^..<^.í:í^...../..uríf^^ {f.í/i<<<f^^./. 

Frequência n^L." ajl.' 
% í" 

[HdLU4^!.:^.}:::í de 19, 

Frequência no ajl' 

..A- :/6x 

Em de 

Joi inscrito no curso de... 

i/dJíMá.. 

de 191 / 

...c^C 

Frequência no L." a fl.' 

Em de 

Joi inscrito no curso de 
de 191 

Erequencia no L." a Jl.' 

Em de 

Joi inscrito no curso de. 
de 191 

Frequência no L.° ajl." 

Em de 

Joi insoHto no curso de 

Frequência no L." afl," '. 

de 191 

Em de 

Joi inscrito ÍÍO CWSO de 
de 191 

Frequência no L.° 

:2.i.± Í.Í.L.I..... 
a fl' 

Em 4.:...àe :.UddLU4^.Á..±:..^::í de 191 

foi inscrito no curso de ^^£,.....:1:^1^.:^^^:^1^.. .2̂ -:.. 

.2:*:2*í<í.-^..rffeZ,^d;«*r.i^.-j/....„.Z _ 

Frequência no L.° afl.' 

C..Áz...^al. .^4^ b:i,,0... 

Em de de 191. 

foi inscrito no curso de 

Frequência no L." a Jl.' 

Frequência no L." aJL' 

Em de 

Joi inscrito no curso de. 

de 191. 

Irequencia no L." ..ajl.'. 

Frequência no L." ajl.' 

Em de 

Joi inscrito no curso de 
de 191 

Frequência no L." ajl: 

iWM^aw 

' 1 6 ; 

^.^. ^ : filho de 2^.L'......LM<^.ûr.Ç^:^......;:l^^^ i f 

EXAMES 

No dia .o/fj.... de 

19JLL concluiu 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 
No dia ....de.... 

de 191......concluiu o exame de OBSERVAÇÕES 

e/oí. .£^i;^^^.;2lri^í/:i<í...,...'.. 

iédia final M^^fC^r^:?^::^^^^ 

i. L." í:ím/m'fi.'/à '^ 

■ ejoi 

Média final 

QualifiMtção.. 

Vid. L." .-.. a fl.'.. 

eJoi 
Média final 

Qualificação 

Vid. L." ....;....« //.' 

Nodia/.y^de ..M..^..:Jú^:./:.Á.lru^ i^ 

19EJ concluiu o exame de 
A'o dia de 

de 191 concluiu o exame de . 

No dia ... de 

de 191 concluiu o exame de 

e/oí\ . . .<í^^:2^íí^tV>íí 

Iédia final ^^..MJO:!';^^^ 

Qualificação IJ/Jíl^^l^r^rrr. 

'hl. L." ....U.. aJV 9^) 
■p 

eJoi 
Média final 

Qualificação 

Vid.L." afl.' 

í.de .ÂufCÁÂ. No dia .../..a... de ./r^ùdr^Mi^P. 

19Íi.Lconcluiu o exame deMS~4i^;X^h^..âJL..'.X\.\.ùu 

UVU.̂ ^<X;Í...L.ík.Q..U:1^1rr1•.dt,tó..Cc;tA .̂) 

e Joi .:.(:úf\^^..usA^. 

'édia final .àjL....àyÍr^.....''\r.^}^.i:iJL^ 

■alificação ..dJi..^í<M^.(l^Í!í<ÁJL 

.L." hj^JÎaJl.'./'J./  

No ãia.^. l....Ú....de..L 
W 

2á^j^ fvrry..... 
19l^tr concluiu o exame de .'^./Xr'%r^./1^,,...,^^::^12^. 

V: .e fa /. <(kíri:^kk^..../i.aá.,a,i!..l •L ./. i^í^ 

'W.AA.:i^:kVUí'..C^:CL. 
^ ' 
í::Wíí,i:...â...<51.^ Í^.AA.1^::, 

e Joi ^¾^^^^ iLi.'2í*-V^ /.. 

\édia final JÍPí}J4^.l.±l'..X<u..^^'..lrr.cckv.. 

icilificação. 

l'/í/. i..'> ...kâ^d,. aJV â.. 

l f 
a^. - 7 

.N " dia de 

'/' 191 concluiu o exame de 

eJoi 

M ('dia final 

(Qualificação 

lid.L." afl.:. 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de. 

e Joi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." afl'. 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

eJoi 

Média final 

Qualificação 

Vid.L." afl.' 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

No dia de 

'''- i^^l concluiu o exame de 

eJoi 
Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl.:. 

eJoi 
Média final 

Qualificação 

Vid.L.° ....afl.'.. 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

efoi 
Média final 

Qualificarão 

Vid. L." a fl.'.. 

í 

e foi 

Média final 

Qualificação .v... 

Vid. L.° ,. a fl.' 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação . 

Vid. L." afl.' 

No dia de : 

de 191 concluiu o exame de 

e foi 
Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl.' 

No dia — de.. 

de 191 .^^eoncluiu o exame de. 

eJoi 
Média final 

Qualificação 

Vid. L.° a fl:' 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de.. 

eJoi.. 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." o fl.' 

:.79^. 

*ijfc. 

M 

r 



A 
.l}v 

N.y/£j.. Nome /, /^^^ ̂ A^ 'a^ ./1//^ ^pfP^^yj '\dD......íp...{2kXá..A. „ : 'I?" àe idade '^e Jj,, anos, naiuri 

. - - 5 -

L.° de Mat." n.' INSORIÇOES 

joi inscrito no curso de.../J^.^.£A.ÒCM. 

de 19élJ 

7' 

Frequência no L."... afi: 

.../J. 
^ ' /L n... 

Em^.^...ãe.. 
foi, inscrito no curso de ....1 
.C7i!âù.â.±c^..u^ui:a,_,e.,...0.^ 

VTrr^^. de 19Í 

lr^,:7^..lr:^e..dkl.J.::..CK.:.  

2..^<ig:«=dSk3*3k3k<=i:.i....  

Frequência no L.° a fl'  

J.tM:.J/.é3,. '" ...^:. u ^■■■■my 

EmJ..fi. de Í£..U...1^..2Jty:.z:D. de 19tt 
■h 

foi inscrito no curso de ,'.:..r.<^^./../ií.z..:í .cîr...<ai...:.  
..i..ã<:LdóáX(.íriMli.ãd....l 

Frequência no L." a fl.' 

.l.i^:...Jûjfija. il 

Em uC.J^... de .....v .<r /., 

foi inscrito no curso de.. 

.../iii..'/3./?rJCrjU::.:t:...L}.... 

\A±.^...x.  

de 191.. 

Frequência no L.". 

ùa.... 
afi:  

£ih.:....ii..pâi... 

Em...á.1^.de ..,y 

Joi inscrito no curso de <'r::'Â.Zj:^C.\ 

} de 19£. 

C^:. 

Frequência no L." .... 

..JlÂ:. ..ãlíãl... 
.afl.'  

J1/^.J. '.(ffU... 

JSm ...i.2i... de ../Îù[0fi<±hÎ?./3CrV... 

foi inscrito no cursa^de ^/Mf/î'.:^^. 6^1 

Frequência no L." afl.'  

.../LIÂUM^. A...ÂU... 

Em llLde..ÂLÙM 
foi inscrito no curso de ...r.\/. 

'^..ÛOU. ^.: de 1^/ 

Frequência no L.° 

j: 
.. afl.' -

Em ...:..1. de. LicM ■Í....L del9i.:J 

foi inscnito no curso de ./j^^.k7.C'' 

/ . ''M..'i'L::. CC^2.:...j...&..l..L.rh^.. 

Frequência no L." afl.' 

...J.1.L...:4Û4L.I.  

Em / . 
•y' de 19f^ 

foi inscrito no curso, de : 4Ã^^:jr.i(rf::^ííí:7!<i:^'^rr<^. .'f^í.:,. 

't  .J....Ll^/j^.U.:.é±í!.:èZ/L....Jl^,^. 4 
/ 

•Frequência no L.* a fl' 

....:.z.....±i...'..i...i:£:fe .̂;  

Em ..2...Í de \..CÙ:lJaJi.CSJSr>... de 19t^ 

foi inscrito no curso de 

......Á.±tl^r...â.:L:í<i/>^. 

Frequência no L." afl.' 

/ . ^ . : j^....4A.y.  

jEm :. de 
r*"-

foi inscrito no curso de 

f . 4 : : 3 t ^ . . ^ : i ^ ^ de 19(/.^ Em.IL.de.. 

foi inscrito no curso 

Frequência no L." 

/'^M '.M... 
..afl' 

J^- ,^# kî... 

Emi.1... de Â..U.ã.t:±±h::^:.. de WiS 
foi inscrito no curso de .Lk 'c' f t:'f 1 *-^ ^^,....4^<rr^.  

Frequência no L." afl.' 

EmAik.de.è.Mûlt..1kl^.y...i:^...^^^^ L.de^li 
foi in/èrito no curso de~'.:r/^<P..th'.iít^ .^^J^lll^.:.. 

...}lÍ4Li.'..tr:} £......Â:.i £.ik**.*rfe. Í ;.'"■,. 
\ ' . / ■ . ' ■ • . .rr ^ • 

, /.' 

Frequência no L."  
....ki!^krM,Airi),_, Í/- V 

, Em J.L de l^^rzl^. 

foi inscrito.no curso de 

■f 

Frequência no L." .'. afl.' 

if:.:!>.„.. de 19£.i 

*>' 

Frequência no L.° afl." 

Em A'^de de 191 

foi inscrito no cmyo de 

•,̂ 7 

Frequência no L." a fl.' 

Em ..â:E..ãe .J..^^dM^:lÂ:^. 
foi iïiscrito no curso de 

Y.....t l.l.i::Ù... 

de 191. ,( Em .LL... de /.i U.iIjCd.X...^ de lOf 

foi inscrito no curso de ....:.t^b^./.^.i::S^.iÙl..:^...t^.t.'..ic^^ 
/ 

Em .....de :...1....:. 

foi inscrito no curso de. 

.:...LU.....ir^.21 de 19Í^% 

..L£.l..U. úu(. 

Em de..4. 

foi inscrito no curso de 

,1e li)l 

Frequência no^L." a fl' 

i-f- f# /,-v 
Frequência no L.° a tl.' Frequência no L." afl.' 

i 7 Frequência no L." afl.' 

.Â.C...U. Em .:Si..de ./. 
foi inscrito no curso de  

IdLl de 191 Em L.....de ...de 19Î^ 
L !...£:.£... foi inscrito no curso de i,....C....L^../!./...t..*..c.(...<^.: i. 

Em de i... 

foi inscrito no curso de  

de 191...:... 

Jt.. 
FAII ..(9.. de : 

foi inscrito no curso de 

:.u..<:...í..^:.:^:.Ú....i.:l.jí^l... 

..ÙioLd..:. de 19£i 

Frequência no L."  

...Al.^.'.../i!.f/iai.  
afl'.. 

..j:.kj..à.f.(û.... 
Frequência no L." a fl.'.. 

: / . 

Irequencia no L." afl.' 1 

' : : ■ ■ ■ ■ ; / - - ^ -

Frequência no L." a fl.' 

î̂  No dia..^.^de....7..:J:i<:iy'^uv. y.) 

ide 19X^:1 concluiu À> exame de 4r...^::.4.i^:jklírdKk3!.... 

l.lc^.d^adh;?.... 

Média final ....<á^Í2!..<^<íX^áí?í2>^:.l^ 

Qualificaçào.^.rltíá 

vfd. L.°/á^Ma fl.' /A -̂ '■ 

'Ko dia A. de <i:M/:..<ai.:..L..^... 

191^'itíoncluiu 0 exame de (L/f:l;í(d!<:JkÍ::^:^..f....<^..c,.. 

EXAMES 

No dia 
r 

./..Ide ....plr..í:r.ú::..ir.i:rrv...:. 
/ , /^, 

de 19i^u...cohcluiii o emme de..^.f:pC.:£2,.:.t'X.i^JLí*^..'...^>rfrr.... 

;..;•-. e foi .../.ÍJ>Z:if£!Í!>,.il:.t^=^.b?.. 

Média final r>^^^/:^. '„ 

Qualificação 

Yid. L." Ál^.. X fi/'J/.f:.. 

r 

^. e foi ^^Í>^.^r<??:ík5í*3 

Média final .^^^/f!^'...d^4: 

Qualificação ...^^^J^.<i:::/B..k^.<^..!.^..é.^ujù:. 

Vid. L^ ti.S^./Jfv ^/^:.ã.. 

No dia ..:.y..... de ^^6/^4^^ ^ 

de 19£..l.jionclMiu o exame de... 

/ : ^ : ^ . ^ ; 4 r : : : i f ^ í '.:. 

efoi 
Média final. 

Qualificação 

Vid. L.° /.LS./afl.'./<^J' 

' No dia.../../t.de '.p±:L:.L.klS>.. 
de 19L!^ concluiu o exkme de .^.L...(^..(./..k....L.L.í!'...'^.t:.. 

foi ^^^'/41 t'1 r.^b>... 
Média final .A. 

Qualificação. 

'>!. L." ° /^¾).. a^V...ù/.ï... 

No dia ..Jtf.. de ^.*-:»r.^ .f..-.^. ^ 

/(' WÍj concluiu o emme de y^^.%r.^.:%ítr.i^.. 

e foi^^j^ 

Média final .../l:drií'^ 

Q.ualificação.^./.f. 

Vid. L." 

p£:.1lf:fí>.A:pirr±..^. 

^.^..7Ur.iL.<ry.y!r.,.r„. 

r.:C.^..'.tk1k:t.:tZI^^^ZZ.. 

No dÍa..^....:7:;Tde....C.:..C^.::tC7f.%:^...^  

de 19/^. y concluiu o exan/e áe .̂.̂ /rrfc.íírj..f/c2..<4 Ju.Cl... 

Ù>r..........Ak^JÙ^..s  
■ / ■ ■ 

efoi ..4^/.,l..ta..J/Z^írrJll:Í!... 

Média final....í.:.U^p2..,::::;:..3l<:^iki<:^<}::~'::' 

Qualificação .J.i^r^<::t.'..<^... 

Vid.L." :..áafl^ Li 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

•• efoi , 

Média fi?tífil 

Qualificação 

Vid. L.° a fi." 

No dia de. 

de 191 concluiu o exame de 

L. ^ í No dia ~..U... de 

de .19$ÍJb(~concluiu o exame de..^Û^J./.î::Î...t.:l.Krt> .c^^ 

...:}.:2.:l<i:Z^2....l:í^.rX.a.x^J. .j^ 

e foi ^.l:.<^/:.J.:l.:^..:J:.:3S*r:.ût:i\. 

Média final ..L.../..... 

Qualificação í^rZ7:^iy.. _ 

Vid. L°dû^Jht.afi'ÂXa.. 

'...i..âL .̂....̂ <fe2:..4^:.3r;<.̂ ... 

No dia.A..^....de .^.n^SÉ^?..^ 

de 191, y .concluiu o exame de . l^iiŒUit^ f>r?^:>^ric í f ^¾ 

efoi 
Média final ^c 

Qualifica 

Vid. L.''^M^ a fl.' .I..A.Í. 

if-;^:!^..^.. 

No diaJ...Ç....de J . - í r í ^ ^ 

de 19^^concluiu o exatfie de L.(^^r?r:rr....::. *..^.. 

..C^....^....<lí*A^ C.ft-i.. 

í 

No dia _*.,J... de h^^Uí^* 

de 19^1^'oncluiu o exame de á^ii..

■■/^^.^.^:.^uí<Mk..êU.. . ^ 

. . / . . . Í Í : 

/ 

efoi ., 

Média final ■Kùd^.t:^!:^:::!.. 

Qualificação .:1...0^.::.  

Vid. L." .MáL./a fl.' 

efoi 
Média final 

Qualificaçã 

Vid. L.°l.L*díaJl.' LJ....^.. 

No dia .U... de <r;í..i,d>:V^ 

de 19MÙ concluiu O exame de : : W / ( U A O K ^ 4 ~ LA*.. 

..!Lu-*<.c<a IAAXA^U:. idL ...\kj<..Lci..íÀ.íà. 

efoi .ii^.LtuJt 
Média final .J,ÍÍ..L.CA,AUM^^9^'^^

Qualificação 

Vid. L." 'laKJfl.' .ÂH.^... 

' e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.° a fi.' 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl.' 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.° a fi.' 

No dia.. de.. 

de 191 concluiu o exame de. 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.° a fl.' 

No dia de 

de 191 concluiu o e.vame de.. 

efoi 
Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl.' 

OBSERVAÇÕES 

http://Em.IL.de
http://inscrito.no


N: Nome,, de idade de ,,16 cinos, naturali 

L° de Mat/ n.° f l / INSORIÇO 

Furn.lL. de líkidS^dcÁyC::^.... 

Joi inscrito no curso de.. 

ã&19j^ 

Frequência no L." a fl.' 

.x/y^.rJ/iy.  « ./.J.. ./ m.  

Em ./...(... de L^ZldJ. 

foi inscrito no curso de 

deJ91u 

0dd^. aC^  
.-:3<ra^iiifer.«Kv  

Frequência no^ ^ " 
U 

afl.' ^  

Á.^:J^.f^l. 

Em///. de õ^:Z4^l..M::It:yX2. de 19fi).. 

foi inscrito no curso de ..(/.lLl^.íkí:t:a.^.'...u^.C>c<:f..  

.....ÚLi.íU.ií.:a;.....f.A<UÂ/.l 

Frequência no L.° afl.' 

.£.!.. 'l2.^....J.iÃu.. y' 

/ de deWX/. 

Joi inscrito no curso de i^.:sr:^^i:.P:pùl/S^<c..x. 

.(^/^3da..û^...iL..C'.aLz:^..  

Frequência no L." afl.'  
7/ 

JMÙ..ÙA^ Em : de s.'('! I.C^.^^ 
foi inscrito no curso de .r.'!(/C:'ic:l..:. 

.1... 

deWÎjl 

Em..U.....de ãi/:.:(:£:ík ..Z....:^.. 

foi inscrito noxurso de î _....v 

... ^^^^19t

Frequência no L.'' 

i:..h.:...jM£i.. 

Em ..../...L... de ....LLLflri..<<ÙS:S 

foi inscrito no curso de 

L.ãj,.Éléj±jck:L...4...t'dtíáá,dL..^^ 

Frequência no L." afl.'  
...-^:^2.^.,../¾^...^  

I. de ^ / d.í<M^P^^ Em ri. de 
foi inscrito no curso de<=:^'..eA^êt..t.in. -/' 

de 19tf 

..l.^J[/:f.!.M:la.2l.l....l.. 

l

Em ./J...... de 

foi inscrito no curso de aJL. 

/M.Jl.tí..a::v!:rtru. 

..de 19X.: 

Frequência no L,". 

...4-4 
'/' 

afl.' 

:Ja.....è:40... 

Em...ld. de 
foi inscrito «^ curso de....\^. 

Frequência no L.° afl.' 

.....L.Jã'.....ã..^..C.d. . i^. .„^. . ' ._jà^L 
/ 

{.ílrkt±::l.. Em ..(d. de ^ '.:L.LLrH±::l àe 19f4. 

foi inscrito no curso, de (/.[.£.,S:..Í..Í. í^^ftfft...tí..Ch^ 

T:zl!!f:ílí>..l.Xe:.. 

Frequetuiia no L." afl.' ...^ 

..J:.^..;.:Al^. .i^/^...:.../â.^Lk: 

Em .1. L..de íá:.^±U.ií.<:í T.rtí... 19/2 

foi insciito no curso de A^^::^.£^J^i :*r <> 

3quencfa no L." a fl.' 

/í^. '.i>/a/ J:^., 4X ̂ v 

Em. if de f^Ê.:.f..i^4.'^/d.±.::P., de 19ÍI

Frequeincia no L." a/l.' 

.■J':k 'hi^. ■;H [fix... 

Em .d.... de .^Í..UÁLA.%, de 19Í I 

Frçquenaia, no L." 

-It  

ajl' 

Em /_ de iM. l i4 . id i . i l4 i  

/i ' ^ 
foi.ins&rito na/Curso de ....i^jA!\i..CLLhò>!l. 
...í^imiàlmiii. 

de 191!.i 

..AiiiM^LÊ:.á... 

Frequência no L." afl* 

..C}^4H^. '^/^ kp:2 

foi inscrito no curso de ...^.(..:Lr.J:l'í.;..£í:t:!I^^.{f..^J^../í^..... 

..L...:icm:i:!..4±.ix La:.l±d 

Frequência no L.° a fl.' 

/y^A l.iLÍ.kl ::: 

,/ 

foi inscrito no curso de 

..(^/x.*.U...yT^/}. !g.r. 
^ - ^ / - ^ i Ç ^ t ..u.^...^.'.>Í^:^1k±iy.^í. 

'áde á^j^iárá^.. Em, 

foi inscrito no curso /fe 

.....^.7¾¾.<¾¢-i?..í!1^..f^Z...•.". 

de 19, 

Frequência no L.° afl.' 

^..:... 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Frequência no L.° ajl.' 

Frequência no L.° afJ.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Irequencia no L." „ 

L.lD...LÍ^...p..U.. 
afl.' . 

Cél t.()... 
/ 

Em lÙ...de '.: '.ÂJ[IL:^..1<>>}J ¢^ 19f) 

joi inscrito no curso de !>. f:..f......^...<:^..ùa <...?..<.'.í. 

Em...li... de .1 t 
-r de 191 :i 

foi insciito no curso dé. Í...J^.L.{l.C\ (....Zti^O  

)[Úii±.l...ih.lMi^^^^ 

.afV....f.. Frequência no L." «- j -̂  , 

..Ji^.:.Jí4.a j^: hkt. 

Frequência no L." afl.' , ' ,' 

-;..•; j.^~. .̂il4 .̂̂ ai :..Ath. ...::.^i.y... 

Em de 

foi inscrito no curso de 

_ ^f,,Aí^.. 

de 191...:} 

t.t..£4~i»t^^~!:C:±. 

Irequencia no L." 

J^:^^. M/^i 
■afl' 

1^.. 

Frequência no L." a fl.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Frequência no L.° afl.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Frequência no L." afl.' 

de 191 

Em de de 191 

foi inscrito no curso de 

de 191 

de 191 

de 191 

iV 

filho í? .̂/r....á£^Ví̂ .*jÍÍ.íJ.£..£...Jt.̂ .̂?l.!̂  

EXAMEIS 

// 
No dia l i de ^:tdU:t4^.t 

de 19ÍÍ,/. concluiu o e^ame de''-í^;:ii^.^.;í^::¾í?>í^.,."/Crr..<í^.: 

efoi ^±Á:L:^^/:?*,...íCy.. 

Média final ..^^.^.....(f:MMih.:L.Z^....^^ 

).i(Mlifica,qão/...4P^A;y^. 

Vid. L.°If^,..jL:..a fl.' 7 ^ 7 

No dia ̂ {1 de .fÍAdJykL.<ril 

f'^.^/. concluiu 6 exame de /..u..^.J&:. 

t 
efoi... 

Média final 

• liMlificaq.aojf.iCÛ^,:M::l\rrr..  

''id. L." .lááíatafl.'//..á..£ 

No dia ....^..L.de 
Ic 19£,.7}£oncluiu o exame de ;̂Î2r.7Îf? r̂/ii..«.;«u....v.S.iT**?.. 

efoi 

Média final 

Qualificação^. 

Vid. L."/.... a fl. 

No diaa^.....de... 

jíe 19/^ l_ concluiu o exame de 

l?..£á<^tr±X^. 

e foi t.^pi^P.^ri''::^^^ 

Média final.. 

>ualifi<iação.. 

id. L.° /.'..S.:./afl.'...a.ï:^... 

No dia.jL.2.de..... 

.de 19^^2concluiu o exame de :L£:^,r::IJt..:^..^!:...L.í.:%.L 

j£:x..i^..xp....y^... 

....<?Ù:^...<;trr^^.l/<:^i<^. C...^~..i^f£..lã..(Kl.i<:.7::.l^.^.. 

efoi /iêû.iid...i.:.. :.:...? 

Média final / 

Qualificação 

Vid. L.° J.l.xl...fa fl.'..../.,'. _ 

No dia:^.Ade (^..yid44.L^ 

de 19z..J^oncluiu c/éxame de ..(.. ií.±.^..ÂÂr:^,:, 

e foi ...if.LL^d?...iUTA..hDí^. 

Média final ÍÁÍÁÇ.. /U.C^á^...TÍd.... 
Qualificação . .^ . . .^í^fc/ . . í2^. ;^: 

Yid. L." ..I^.k/....ldfl.', 

No dia ..é/....... de......jft^'^:.X/ír.lj. 

de 19^... concluiu p exame de 

/ / 

e foi /í5^/.^:;^á^:;^:^5í?i^'...^.:. 

Média final í^U^JÚC :.^.1^^^..2^../.. 

Qualificação J:j((fr^..'.!^::^..'.,/^r...^.:tr..ÍL^..... 

Yid. L." J.^l:^./afl.'...2. 

No dia..ILL de i JJ7.í;^dL^..a::^ 

de 19i 1 concluiu o edíayne de ...(/ 

4 uíué.^..x^^^ 

..[./.. 
efoi /^ /^^ . i? . .7 . . r± . / : :^ . . 

Média final. 

Qualificação 

Vid. L." £^m'...afi.' / ^ ^ 

No dia //....de 
^/ 'A X^.. 

de 19Í,.^..con£luiu/o^me de :É^...Ã1ra,((..1<.AA^.é 

r/ 
e foi :T:ik:MX^..:it:::y;^%^h:*.... 

Média final. 

Qualificação 
:.=7-

Vid. L.° Á^íA. afl'/.//^. 

No dia...//. de (M^iLi^:íç>r:x>.. 
7'' 

de 19^!!^.con<fluiu o exame de k 

.;.. 

efoi 
Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fi.' 

No dia jí....de 

de 191Jf concluiu o exame de 

efoi 
Média final 

Qualificação 

Vid.L.° a fi.' 

No dia de. 
4 

de 19l^ J concluiu o exame de 

'^:::J^Xk^...M..: 

efoi 
Média final .' 

Qualificação'... 'Û.Mlrrr^.  

Vid. L.oàék.L a fl.'S..Q^' 

No diaa>U.'úãe Z^rúd^UÍA.^; ' 

de 19íl.^. concluiu o exame de ..Jk^..íZ.^.x<^.4^......J:í^ 

efoi 
Média final fdf::^.... 

Qualificação ...„ 

Vid. L.° ..:.......j... a fl.' 

No dia /de .^ . . . .^/„^ 
->7 -

./» 
de 19XJr/concluiu o exame de rrU^í^^^.^.i(^.iCí:> 

....k(fér.ti..l£'Mi.jeí^:...<^. é.......iiÃ±Í£^..ir.^, 

e foi ,fe2í:ij:..M'.7..f?5e:^.^... 

Média final . ^ / X • -^ ■ ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ 
QuaUficaçm....Lt..í<H..a..í.!.ííí^±íd^£..^.:.. 

vid.L." ...k..L :^fl.'.M..£^. 

No dia Jlf. de ...JÍ^^Si^.^^.. 
de 19^.tí..concluiu o exame deL..'C.£.ii:C.i:u<,.'.ííU:.,g*„rTr../... 

:.£,^....e....£■.^^i(<:f^::^ i(À:(r:.. 

...., e foi iUáM?.:auSf>i^.. 
Média final 

Qualificação 

Vid. L." Jl2S....a%'^■^.■^^ 

No dia ..tZ.... de.. 

de WS^/ concluiu o exame de 

...Á...£ \0:%:^!U...Ú&^.í^ííí^.^... 

e foi À..i:t^^lf^y^^^::X.!>íí... 

/..éh....,^. -Média final. 

Qualificação 

Vid. L.°.^.l..$l a fi." 

No dia ..de 

de 191 concluiu o exame de. 

efoi.. 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.° a fl.' 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de.. 

OBSERVAÇÕES 

efoi 
Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl.' 

http://Furn.lL
http://iM.li4.idi.il4i
http://dia.jL.2-.de


tMrH'irniV-dfc .i.!,.'».!,, -

[ 

N." y/M. Nome^, ^Qt..„.l..ùLû:^.. ^:::...ù:iUia.^. de idade de LKanos, naturalî 

L° de Mat/ n/ INSCRIÇOEIS 

Jôíe..ÃH.^áoCX>. de 19fi: Em.rû..4^.ae. 

joi inscrito no curso de...LfC^^lAfï~n. 

Frequência no L." 
V 

foi inscrito no et0:«o de ..-^^^7.:^13^^.^¾--^^^^^^:.4¾ foi tnscrno no ewem de ....J..C. Vz^fOpS:;^^^^^^^^ foi inscntojtio curso 

Frequência no L." afl.'.. 

Em S%de .///^¾½.¾...^^¾^^¾^. de lOf.:.. 
. . J i/? ' 

foi inscrito no curso de ...'L. 
......Ê::îd4..^^. âlUC.é....j -

Frequência no L." a jl.' 

..../.....,0.:.../ãjf.a. £...AjifiâL 

Em •Cl.~f:de ,À.^i..£......^^...>^:..y. U de 191.. 

.â..£A.£...l.:l..Á...ir. foi inscrito no curso de. 

Áí.^< XOn.r::kr..U... 

Frequência no L."  

...ÃlL.:.....f..âiy

/ 

afl.'  

......Jlh tfia.

Em de 
ni 

foi insgtito no curso de L ./¾ 
iW-a^mlj  

2 wdi 
M:.U. 

Frequência aflJ 

Em .çy de. i^.xJiiê(^..CíÓl de: iâl • j 
foi inscrii<Pno curso de .4d..V:Í..fi.j:á.....:.te...;,í(lÍl.cll^ 

..i;..[Ï3:5..JiA4ci.£U..: _ 

Frequência no L.° 

:.\B... ....iLm

Frequência no L."  

Jl^).L./û.^.l/n.  
afl.' 

/'^ Î/IV 

Em •- de .... 

foi inscritojio curso de '^ 

i ' ^ f ^ r ^ é ^ : ^ . ! ? . ^ de 19£/ 

• m=^ / 

Frequência no L." afl.'  

Jlá;>:./o4/A). : i^..,....J..â..$..^: 

' i ' 

Em .ît.. de ...^,^.:.:^^.:^^^^.(^}^. .^. de 19^( 

foi inscrito no curso de ..r^L^^.Î.P'â 

■■(/■■■■ 

Frequência no L.° afl' •, 

.^:L:.JaLJû...fl3l. â:y^^.i^ã4^ u 

Em ...4: de ul2d±.ÙiÂ^^

foi inscrito no curso Sa^^^^^ã^../ ' ' ^ 

/ / \:í0M^lãa...^:^...J.. .1. 

de 19U.I. 

Frequência no L," . 

....Jlà:....ô4i±. 
ajl' 

42 ,.:.../....^;.... 

Em ...'.. de . l .Hî^ 

foi inscrito no curso de UÎ.\(.C

de 19Ï 

Frequen cia no L.° af^.' 

LL^.<.li. 

Em de 

foi inscrito no cu,rso de.. 

-f :............-...f..i:..c..?..̂ . 

de 19Í 

.LI.L..L. 

Frequência no L." .... 

t.j.}l '.L..f.tílt.. 

Em .../i. de.,:.l%^.J::Mlifiy.'y^ 
foi inscrito nfò cursa dsAx^<^ Q^M^  

l\..S^..jCtin'...hiJ.^uÂdrrr:2.... 

de pi ^ 

Frequência no L.'' afl.' 

^."nx:. 1:..1.^1 

Em /A/dey;^^4l^Î 

foi itiscrito no curso de 

:}:.r^..û.:.û.'i:>....i.tfiX. 

de 10£l/ 

Frequência no L." afl: 

Em Lide d:^' ^rl.^..Z.i ..M 19/// 
foi inscrito no curso de  

Frequência no L." .afl.' 

Eni....i. de 

.'..C^..:6^i;dC>.:.J:Jr:«:/:... 

■ lôr /î 
de 191^ 

/^ y- f..)^f,^ /■£> r-.̂ ..i£:'P.ic.. 

Erequencia no L." a fl.' 

Em.y... de ^3^ <-'•-«-«- W<f?  

Joi inscrito no curso (fe s^JY^ ACLu.*

de m 

Frequ£ncia no L.° a fl." 

Em de  

foi inscrito no curso de 

de 191. 

Irequencia no L." ..^afl.' 

Em de  

foi inscrito no curso de 

de 101. 

Frequência no L.° afl.' 

Em de  

foi inscrito no curso de 

de 101 .. ; 

Frequência noL." afl.' 

Em de  

foi inscrito no curso de 

Frequência no L.° afl." 

Em de  

foi inscrito no curso de 

Frequência no L." afl.". 

l.f* Em de 

foi inscrito no curso de 

Frequência no L." aji: 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Frequência no L." ajl." 

de 101 

de 101. 

de 191 

de 101 

' r 

r/1^.¾^....<Í!L:¾¾^Z^^ 

17:> 

filho de. 

EXAMES 

i^uun/íuuçuo ^  
Vid. L.°/.'^.k3./.afl.' /..i!/..l. 

No dia ~....L de ./.^.\ 

de 19tl c/ncliim o^Ms^eme de 

(dMM^cÂi^iif^ e. :Ví::3^Çr.̂ str..<í̂ ..... 

ejoi  

"Média final  

Qualificação 

11 Vid. L." 

.2^ .̂r.̂ «=<-îKb. ik:;.i.i.lvv.. 

a fl.'..^ 

No dia_,J. de yr^^lr.^í^.^J^.^M^^r. 

de 10tJL£oncluiii, o eocame de^ .y. <2^í?,^rí^?...^?r:^*r*::ff: ^Ct't.i 

e foi ./l^/:2<l..:t?(<k:í?;íf:^^ .h^^yò.M^i:. 

Média final  

Qualificação 

Vid. L."/.'.%:. a fl.' /Al  

No dia.../....sJ..d£.....jL:!u<fr:.:h<^i:..h:yi.. ./i.... 

de lOí^^l^jpncluijí 0 exame de ^^£..^...^.1:.^^:.1..^:^^.  

r i ' 
e foi ^1^. .^^/ , .^ . , . .^:^^:^^^. . : . . 

Média final ,4/d.'^.J,.Îf::.Z£.: ,:1.2zí^:A:Cak:.í... 

Qualifí£ação./....^.l±í::. 

Vid. L." ..1.24.1.... a fi: 

, 1 1 f I 1 ^ \ No dia./il.....de 

de lO^^concluiu o exai^e de...y..... ' 

efoi . L.Lí.LííJÍ:^.É::^.. 
Média final.)..^J.<ûm^. Zí2z£í2.irí^..J.... 
Qualificação J..P.Í.jL:t...4^...t 

Vid. L." ^..l/Sa ft.' 

' / . 

No dia /../.. de /;^../£<^.?:.ír..lfe»...:...?.. 

de 19JL.^/. concluiu o exame de ;...x....C.LI..l:tX... 

e foi ...^^/...Âl^Í?.. 3^-^5t-^a/^ 

Média final ....u:±£:..Z^....jí1k:í<...L:£>:r::?.: 
..£^.'£.:^.%^.Í Qualificação J:^.P.Í 

Vid. L.° ./.l.T..,,!0fl '/l.k.l 

.. "^77—'■ 
No dia//. de .ZkC^^:>ir^*rr<t7 

de 19^ .^.concluiu o. exame de „ 

.fedr.:ífí*::sC 

"'SX. 

QualificaçãQ.^^..^i:r^h4<^...'.<^... j..<1>idCt.

efoi 

Média final .C 

Vid. L." .'t&i'.. A:....lj^.Í'//..l:... 

No dia.......Z..;.flíe •'■. 

de 19Ï concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid.L.° afl.' 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

efot 

Média filial 

Qualificação 

Vid. L." a flj"..::... 

No dia.J.l:í...de U.Jídk:::..l. 

de 19Ê/..L concluiu o exame de 
./ 

.;:./.' ^.^.».:.^' 

efoi. 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.° .: ,,....« fl.' 1/2 

No dia de 

de 191 . concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação .,LiÁ.tti.. 

Vid. L.° ......Z, a fl.' 

1¾ 
ÇÙ:.....:1::^r:fr*/.. 

• *it!L*r*J//2:......Jl/2//...tÀi. 

No diaJû... ãe...0..Â.ãf:.aa::i^~^ry::y... 
l 

de 191...1.. concluiu o exame de 

e foi 

Média final cí;.-X!ífcjjfí.feT..v.:. 

Qualificação 

Vid. L." ±..i^.a fl.' 

No dia .i.ò... de 

de 19Í.J concluiu o exame de .'.iÔíUAr.^ 

..€....!$JMÍ^..^A<:fi!,f./á^i'<t.<>'''i^. ^Jíd.^:. ...U. 

/ 

.4^.ir~:.. 

foi , l l !Í?:^í<ílÈ?. . . ' i<^?^ 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.°./Uií^Ja fl.' .../..fr.K 

No dia..^. de 
■Tt 

:.vv:. 
de 19L,.l concluiu o exame de..:\íi:.L/.^kÍ<U^. 

....£... 

../ 
e foi fct<íí i:.L:t:.. 

Média flnal i^'...:íAi....... 

Qualificação .*í...rf&:í:í 

Vid. L.° 

No dia .Y..T^de /!.A*.*c.*<-*. 

de 19Lw~concluiu h kxame de Í>:M.s2^ .*4..«/«<<!( ̂ . 

efoi.. 

Média final ...«SZc-.̂  

Qualificação 

Vid. L." /L^/a fl.' Cl 

OBSERVAÇÕES 

/ / j <' 

.lïiWî::?^. 

.Ù.....&.K...Ç:k±'i±*r.....'Ç^*rr. 

/i:7......^jU::^m^..^.. 

íí?/.:<a.!(!W:....-.:2S:<»rdb^^^ 

'où.. 
'.ÍJÍ.^.-t^ 



w?r? n p 
1 (̂3 mi 

^ i / 
/ / 

/ 

N.''....£.Á Nome...: %/.aA£>.. i..aa.Ul:ïtô..CL. /ÍMP.^i.^^ ~àe idade deZi2.. anos, natural 

L.° de Mat/ n." f l / INSCRIÇÕES 

Em 2'!^. ãeJ.M.l^::kkiLÀ.'.. 

foi inscrito no curso de... 

de 19ÍLA 

I 
' / 

Frequência no L." « / ' • ' 

/l.^...M^jrv. -i.^4... 1/ 

Em J/..L de JMÙ.<ia<iJj::y:z r%^.. de 19Í 
I ^ A 

foi inscrito no curso de.....j.£'^,.ii:>:Z:.£~'^.^^~<. 

Frequência, no L." afl.' 

.1/:... 

Em<2J de^ií^í/í^^j^í^.-^^^^^ 

foi inscrito no curso de .ÍL.r^.il 

£.J<L^t.d..crrlí. A^jer..1Ul5U'í.....j. 

de mLJ.. 

Em..M.de Ad^^^"^^^ " '^^ ^^^ r 
foi inscrito no curso de ■■..Cd.&íí0d^^.Cè:^<(r./.. 

..MfúdÃ.e^...£..£dilm::^.. 
S- - :--

Frequência no L.° afl.'.... 

" ' ^ ^ ^ : . : ^ . : / ^ . pA ^"V 

Em...à^.de....Àt^Ù±^^^^ de lOtj 
foi inseritp no curso de /Íi^yidl/.Í4^ZÍ^^A^ /:><^^ 

l.J^Un!ii.^4^...J..Êd:.iáó^. 

Frequência no L. 

..^r.jo,..Ju.§.iã 
afl.' 

.J/l./o:. /^../i..é^L 

'...S.CÍU..I Em±L...de...^J!..Ci/^l:±UZy:^ ._ de 19^1 
foi inscrito no curso de (J^f/H/%^M:i'^?ùx/:^JL.' 

Frequmeia no L." 

dl 
...afl. 

.J'^hi...MM!.}!. 

Em 2é... de^..eJ../kl^:k^l 
foi inscrito no curso de i^y.y..^^ 

Z./ixia.Ml:í . ibSM y^í^ 

de 19LV 

.xL.. ..h.. 
T 

Frequência no L." 

[jn^. .é.ijj^..kP... 
afl.' 

1.%..: á:jL£ 

de 19fj . Em .})í.~de....ér(^'.<...^.>''^*^ ^ 

foi insoito no curso de ../^^./^idA^.il.. ^^A^' 

.Alki2!á.Lki±.kíãJ. 1 . 

<... 

Frequência no L.° a fl.' 

..Jl.h. .lilfm. Jl^...../ã.$i±. 

Em Âíde ..A.MÁ 
foi inscrito no curso de âf:.^:.ÍM.i:^h^...Afí.!f 

M 191 

'■r 

Frequência no L.".., 

^lA .IML. 
afl.' 

....lílL^ ò:^.m. 

Em...cÃ....de ŒA^Î/yZd^^ de mjí/ 
foi inscrito no curso de (^ÍZ^.£±U{J^.....Í..11'^'.^.

f 4.^iaA£ã.Ora4.., 

Frequência no 

■U.....A ■/■■ n:.. 1. 

afl.' 

Em..fbM...,Âd.l^^uáJifi./y:.:..:.. 
foi inscrito no êlirso df .../l.H^/±d.f: 

Lil....ãM.uil^. 

de 19ÍL.I 

l 

Frequência no L.° afl.'L. 

lio.'. íJú.^..a I%L.^kl..: 

Frequência no L.° 

.../Ë.hL..£fx... 
afl' 

JjrL.l, 

.h.....de....ÁUk:±lJ/...C Em. 

foi inscmto no curso de . /!/ 

.̂ yp 

.a: de 19t...l. 

Frequência no L.' afl'., 

Em Í3ãe ^'bÂànÀr^^ de 19fl 
foi inscrito no curso rfe :/^^^:.(^..-^.../^../../..^: Í̂:,; l ' r< 

Em.../.. de (Jái^i^t^:^^ 

foi inscrito no curso de C*^/J. 

...../h:±p...^±±^^.. 

de Wf^S. 

Frequência no L." afl' 

--.th:'- "fP^ 

Em fj. de lQt.i,r:.U..yí^.:P.. : de 19l\ 

foi insifrito tio curso á^■;¢¾'í¢.(C^¢3?r*^-«''■^ ^ ^ ^ . 

Frequência no L.°. a fl' 

íiL, Í^Í::^ 

Em ..^...í... de d'j cÂu 
foi insa'ito no curso de ./. 

.^..yJkhj4/l.L.irv 

de 191^1 

Frequência no L." afl.' 

n' ■m 

Em 1^.:/.¾.:...d£jZJ:.I^:Ù^.f. de WiL 

foi inscrito w curso de ( 'Yïfâi/ ft" /<.<^:...r.../

/ /v"'? r</.f -f 

Irequenc/a no 

l.l/.i: '/:..^..^.±. 
afl' 

Em .....'../...de ':/'.:m./Jl,Áyisj.,. de 19f..!. 

xscntí 
l 

Frequência no L.° 

1 l^.i.2L. 
a il't 

U

Zk Em.L.^....de <S...d.̂ X..# í̂̂ t.̂ :i?.1<;..<¾ 191':/ 
« / 

foi ins(^itOf,no curso de r....^jJ.,x.<::..i:.r.. ^.. 

l.n.í..:&:.y L.Al..!:.^rÙ:.^.x.tf.^.:l!... 

Frequência no L." afl.'.j ., 

.M=^.M.íi.. '::h um 

foi inscrito no, curso d&^^.t:.u../d..<..í.á.f...i..ZJ/./^ff<'.^>i

■ /7- / 
. L...la.lLi.<f>. /. 

Em.^:..1. de ck.^l±(ll£\.:í>.. àc 19l*f! 
foi insé'ito no f cur so de 

.Ml.%i^M^.l^ídt^.. 
I 

•f 

Frequencies710 L.° afl' 

d^^ ^ 

Em^ 7 de l,^±1d.1r.P^ 

foi inJcrito noMirso de 

de WiS.. 

Frequenci/i no 

J..: 
afl.' 

il 

Em....J.. de ktjt^.. 
7" ifdk^rfjt:}. 

Frequência no L." afl' 

tL..,.U$ù:v.  

.^^ 

\...\/..... Em .....̂ ....,'.. de 1..U./.Í-V 

foi inscrito no curso de \...l:.^..l.:^....^... 

....kI.!:l!n...e.̂ r:!..iW.à>:.\  

de 19iLl 

/ 

Irequencia no L." 

.r^....}úh 
...afl' 

\ 

foi inscfito no curso de L.rJ^:/...LP..^. l:.t...{:P.f^c.fyri..:.i. 

de 191. 

./.....û'.:Ù..±f<ik:A:±k::ùr^ ^L....kk:ù 
/ 

Frequência no L." ajh" 

• - ? - / - ^ - '  

- Em s .de '..L '>:...:P.. de 19 

foi inscrito no curso de ^ '.::z>^ .4^ -̂:̂ .:..x...*r̂   

.:j..'UfrAt.l.ie;MJ..

Frequência no L." ...., afl' 

No dia ...l...p de ..LMr: 

19^:./ concluiu p eœame de. 

''udídáá.:U....I.Á.á:U 

e /oî . ^ . : & ? Î M ^ , ; Jri^r.^:;:^.. 

Média final ..(^^^^::23^^0^^::2  

Qualificação ^^fc^.^í^rí.^í^íJr^^.:. 

■Vid. L.''Jd^...2j..a fi.'fù 

No dia 

"^^^PWoaRiVMMi mmmmmm 

1 Í 

filho de:-t «í2w*;_áUlG lííáju*r:X^:/Z^..^^'>^.C.^.^'<^^ 

EXAMES 

ÍU^.l±h1r.!.!ÍS.:.<^..:. 

19£^/ concluiu/6/exame de Ao^w^íí^^.^^rr^^rl^' 

efoi 

Média final ^ 

Qualificação, 

Tid. L." f/u.afl.y/.á...l 

No dia .l.kde Û j r t ^  

19 Í2~concluiu oesMme de ...^.£<í(l<<í<l^^aa^ .<c?c. 

\.SíáJ:Mira.....é'.... ,.it.-»í??r.. 

efoi 

'údia íinal. 

Qualificação 

td. L." /.L...3../.. a fV ^f 

Nodia.J.. de /M^.í^r^t-Xí'. -^ 

de .Wi^ l^oncluiu o exame de 

e foi ..y: 

Mália final 

\>uulificação 

■d. L ^ / ' S ^ 

•Vo dia..A de C^t 

U: 19£'L concluiu o exaijixéde 

\:c.:<^ C 

efoi íé^^rdtricp.í^a.:.*:^'.. 

Média final ....<2L(?.X£^./íf^<:)C^^ 

(Qualificação À<H^:^.'.C^.4fi^.:^rM.r 

Vid.L.° l:.â:l.../jafl.'.^ 

No (íía/^./r.(íe.. 

de 19£,Zxoncluiu o exame de 

1 'Pi^ <?k^Jríyí^i^4 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." 1.1.$4a fi'S^ 

No dia^....jt7de.... 

de WgJLjioncluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação./^.. 

Vid.L." J/.'^^./afi: 

^?.^?V-i&:lV 

No dia....Ù..... de Vrl^^:^Crlr<;v 

de 19j. j concluiu o^xame de^f^^;&^jh^:l^.LlL.%^^... 

....^:i^..aár..tÁi.^.. ^..,£..i..lM.%f&.i^'Lp.. ..'...L.J.^..^'. 

efoi í::^yúd^^.:j^í2(^ 

Média final ̂ llí/:ZLr. 7..QriÁ.ír'r:^.J^. 
Qualificação 4<7^fTJ..<'^''.^.^.:^..CjL ' 

Yid. L." lÚáí/i:.yifi.' ..f Õ 

Âh No dia guLA de v^ £i 
de 19£^.JiConcluiu o ^came de..^. 

. . ^ . . / ^^ - / / r í t< . . ' ^ i t . . . , . . ^ .^ i l í í i í 

efoi ....^:../^.:i^.:/í^...:i:z:<:r.:ity. 

Média final ...iC„....^.y^-r.^....x.'/>..2í&.c«/7 7 " 

Qualificação .^Á./.í/f1 .í^..f.. !<^.:!^:ik.1^:£.^ 

Vid. i . " á 

:^ùj^j^l^ 

No dia J..JL de liUfá.M.LLX 
de 19jtJ...concluiu o exame de .».r:2r...f.?..<?..<* <r^' 

.uduh^...:...<..Á:7....'^L'^.:.i^.^^^^^ 

efoi TL....L..1.L.Í2.1^Í:±.Í^.. 

Média final ;^y^^in( ^r>'e f 

Qualificação 

Yid.L." •X.^afi!' 

No dia X... de. 

de 191.1 concluiu o exume de 

...—......jjj^.. 

efoi 

Média final 

Qualifixíaçno 

Vid.L." afi: 

No dia 2^. Lr de 

de 19:l,'^òncluiu a^emme de 

:77,. 
U::t t:'/±u...'^L 

efoi .m.â^^lá^i^^7.'...^

Média final../lãcídMMlã..^ 

Qua lificaçãol.. (/^../l<^ 

Vid. L." .láéU a fi.r.l'.i 

No dia .^. de QadU:.LL,. 

de 191.;.p. concluiu o exame de _̂4Urr 

;..7..X^ .. rW**/. . .^^/1-^. 

/ Z. 

Í;...K.Í... .fUrUt^ ^.JL.. 

efoi 

Média final—..://1  

Qualificação * .̂  7?.^;.-*,, 

Vid.L." a fi." 

.:v... 
;<íiúv^V"^ 

^¾ dia de 

de 191 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl.' 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

: e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a ft.' 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.° a fl' 

No dia de.. 

de 191 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid L." a fl.' 

No dia de.. 
O 

de 191 concluiu o exame de.. 

efoi 

Média final 

Qualifi^cação 

Vid. L." a fl.' 

OBSERVAÇÕES 

.í?^. 

^....^9. f^..^^. ̂ w -

.:^.ï.k... 
t 

lãÊk tamtitm 



N. «/£.. Nome „CM. ./2ík?..lít..:)S?^:..0^ ítúhí:..ul±.{;^.<QUL::^... ... àe idade de /y anos, natur, 

L° de Mat/ n/ f l ." INSCRIÇÕES 

Em.Âl...de 

îf^ 

de 19É<v 

Frequência no L." a fl.' 

.Jlà^jffiri. £J2JH2' 

Em JHV de ...ÁS^Cd^^jyb/ryrrrx). de 19jLi? 

foi inscrito no curso de ...^.£^^z^P'i^é^^^^^^^^ 

Frequência no 

,.,,/1.....,: ' 
, / 

afl.'  

îz iLà: mi 

Em ..Jl... de 

Joi inscrito no curso de 

de 19^.( 

'^/M.dx^. d.L. 

Frequência no L." 

..,i:,L...i[m  
afl.'. 

\.%...:..S4..^

■\i> Em IL de Œ^4<fyi^ryL^r:Zt..^ ^ de 19É, 

foi inscrito no curso de (^^êfi^iy'^^/ 0 / ^ é 

icy'Z. ■■■ 

Em àv de:JM£yki.lÂ.rk:.:i^.. de 19Ê.Í.. 
foi inscrito no curso de ..lLL<i,.Lù/.:J..l'ii....^S'^'(

/ V^ 
/....d.lÁ*.:.ic..V.....ÍÍÍ./fãi(^.f.. 

Frequência no L." J^requencta no Li. ajl 

....£.A...../.l^ùDi. i : 
ajl.'  

Frequência no L.' 

0.' ...̂ f:á.'...:..̂  
/ 

/ 

Em,.:. deMjU^^i^f ^^^ 1 ^^ ^^tl, 
foi inscrito tíO curso de '^ja.M<í^:^.^íí.^ 

...^^:^^^^:^:^-.,^^^.^:^^^:4^:0..::.,^ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Frèquéhcia no L.'' í'■^^.'' 

tí:>..dâ..i..:m'.. i?i^ 4if^

i\ 

Em .J.L.. de d..iir4£^±.îdJ/:Jk^..n de WJ^ 
foi inscrno no curso de .IJL^:XJ':^í<l<í<t^^ A ^ O . . . 

.4..:4..l,^..l^Í^i<í]f:MíUX.jJ^. 

#.-.-¾^  

Em : de : '.M2.:lkmi^

foi inscrito no curso de .:^é.í.4:llCá.í. 

../I.í9 .̂/.:£íi?.íáí,d;í>..̂ ..̂ .i4i!:.̂  

de 191 -;! 

Frequência no L.° 

J.:L:. dUiã.. 
afl' 

Frequência no L."  

..1....^^.:. a.A^.  
afi; 

..^'y.L'y.: ..^..fil. 

Em ..:../. de (^ 

foi insffrito no curso de ' / . : 
.de wfy 

^ ^ 

Frequência no L." : afl.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Frequência no L.° a fl.' 

c 

Frequência no' L." a fl.' 

■t^y.. 

Em ...â.y... de J.£:Ù:i^:1(::j^.^.....U  
foi inscrito no curso de...;4^(^.í./í!.:.fc:í.;:ferí:...?.' 

de 191. 

Frequência no L."... 

....J1J± ùliai. 
afl.' 

Ph h' n 

Em.. 

J'ai injKi 

Á de %m(úkX^ fi fe 19Í 
rito n^curso de . | / . ÎM.P ^̂  ^ r 4 i U  

..^mm!A.. 

Em _ de . _.r  ' ' / 7 7 7 T T de WÍ...:.. 

joi inscrito no curso de 

l.>rfi:Â:k.Jl.2..kiic..  

Frequência no L." 

i'k. ¾»3^ 
»/!.-

. | „ « 
yo 

-^f 41>, 

£»/..£/.... de .4^r,^:/x!f./.1l<rlw.?. ,.. de 19^") 

foi inscrito no curso de ..J: /..i^^'f'C^L^.  

Em de  

foi inscrito no curso de 

Frequência no L." afl.' 

: ^ P .1.:.^^.... 

îrequenoia no L." a fl.' . 

p.:. £.fi.4i ^."lo..!. (C.f^y.

Em de .îUp'.  
foi inscrito no curso de i.Vl ú*<-

del9l 

'.yÎktv... 

Frequência no L." a fl.' 

t.}^.^. 

\ 
Em %......de 

foi iniàriior M curso de oi inmiif i ó cur 

r r^ \ del9ïi 

Frequencia^o L.°  

f¥#\^  
ay7A..../. 

^..:py..^.û.Jf.i:^. 

Frequência no L.°  

Îjft.M.m  
a fl' 

T 
I....iiL.i.b....:a. 

Em de  

foi inscrito no curso de 

de 191.\ 

Em de 

joi inscrito no curso de. 

de 191 

Frequência no L."^ afl.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Frequência no L." a fl." 

Em de . 

foi inscrito no curso de 

Frequência no L." "jl' 

Em de  

joi inscrito no curso de.. 

de 191.. 

Frequência no L." ajV  

.:ix..i.!S..l5 
\ 

Irequencia no L." afl.' 

Etn de 

foi inscrito no curso de 

Frequência no L." ajl.' 

de 191 

de 191 1 

de 191 

de 191.. 

de 191 

de 191 

M 

174 

\de filho de. c Ám^. i«?:í?r*r<' Úf/.... '<p^k^ 

EXAMES 

No dia .^../... ' de . , ^ , ^ ¾ 

de 19^../.. concluiu o exame de 

I 

"^láC^.... 

Média final 

Qualificaçãi 

■Vid. L.°yS, E 

'(2y^.. 

/de No dia/^7 de 

de W^ZconelniiLM^vame de 

ejoi 

No dia rfùA de 

ie 19j^'y concluiu o exame de 

efoi.. 

Média final 

Qualificação 

'^^^-^PcV^ 

vid.L." /í£^fi.r.(/^iíf... Û 

No dia.M....de : : : ^ ¾ ¾ ¾ ^ ^ ¾ ^ 
/ / 

fãe 19^.2^oncluiu o eocame de (/J/.^i<£^r:7<2fi<%^áL.tH.... 

..^../t.^ù^..L. 

e/oî 

^Mcdia final ....^ 

"^Qualificação.../.... 

T/V. L." J.1...5..:... a fl.} 

^'^ZP^r^y^T':.. 

a:?r::£J' 

Xo dia....//......de .t::^^^a>sí:rr...<»r^ 

F(fc 191^, 2joncluiu 0 cxarí3£^ ..^.».'Srrí^.^?^2.ttí^?:r:í<^-.À.. 

^r^^í!<lr^.P<i:S<rrJ^ly?. 

..rri^SJi 

Médíttfínal 

Qualificação.., 

17,/. /.." J'.. 

^<^>^^í7/?'«=*^-»^ 

Yid. L." Z'' SJ/fi..' XX^ 

Média final 

Qualificação 

No dia ...:..... de .l.díi±:éÚr::f:r.. 

de 19L^oncluiu o exame de 

"■■■■/■ 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.° a fi..' 

OBSERVAÇÕES 

No dia ^.de ..2¾.^^¾^^...<s...i:: ^^. 

de 191. 'Jconcluiu o exame^e (......i£::^rù...^.i(r.<:.S:r::iJ.. 
T/ / ^^y— '^ ,-̂  

JU^.û/.^.lJ^:.Â.t..<^..Î!XJ  

é •• y ' 
efoi x;,^/..^;:.^^^.-3<r^.'^.^.t?^  

Média final L..L.^^... . . . . . ? : : : : ^ : Z < Î ? V : ^ . : / . . 

Qualificação^. 
Vid. L." Î.ÙÎ:f:Â.Mil.' / ^ J 

No dia .:.: de ^ 

de 19^ZLconcluiu o exame derrrrtrl^lirl'^..^... ^^l/~7 y 

e foi y ç ^ ^ 5 ; ^ ^ ^ ^ ^ . , ^ 3 £ ^ i ? ^ 0 ? . . 

Média final. / ^ ¾ 

Qualificação 

Vid. L.°/i 

^::::^J7^:?^(d<^:'>:Ti;.:.::.2...  

No dia ri. de 

de 19f,^ concluiu o éxamède ...líi^..<0.t/í.ií^.i.:e! /ùtr 

t. ■ Í. ..Lz.i 
é^r... 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." 

r^^lf 

No dia , (le  

de 1911^ concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.° a fi.' 

U 
/ y 

No dia ̂ .hle /^^?^ii^ 

de 19^^ concluiu o eopame de íi^.é^. :' i t ^ ' '^* 
I > 

e foi ....,:^j(/l!á:.1l2...%::x^ 

Média final ^..ll..f.^.....„a!^2xj,^r^^ 

Qualificação ...^ 

Vid. L." /.ld^ajfl.'//.^...Z^. 

X. 

7 -7 
No dia f<rr..«,;í-de..*r 

/ 
de l£li^/concluiu o exame de 

v'-iE-^. A 

..£á..à^&:^2^.t/^=^:iéi^. 

fs^ 

No dia JÍ;.../.... lie 

de 19£r:.lrco7icluiu o/oœame de 

^J^i'<kktf%4'eff<^ ^.4^/^1 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." 2^^.. 

No diu: rfe....L:V.. 

de 19^j concluiu o exame de 

L.Í.jêa:±.l^:£±^. ^̂  

efOt... '..:.... 

Média final  

Qualificação 

Vid. L.° .llã^L^a fi.' 

^U. . 

No dia ..^.. de  

de 19f 1 concluiu o exame de 

. K . . . : LÍd^....d::ÁíX..f. 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl.'.. 

V 

e foi ......L......:tU?>.^11Z:!kí.OI^.. 

Média final - '''^ £r..^k^Sí£c?'r:^^ 
Qualifieação . y..^..^ .• C<^..'»!,:<.r'<\^ ' 

Vid. L°.l. 5 aifl.' A.<â.J^.. 

No dia.... de 

de 191 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.° a fi:' 

No dia de 

de 191 concluiu o e.rame de.. 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fi.' 





/Ic^cf^í //t,j2f£j.. - ^ íàaàe de Lll, anos, natural 

L° de Mat." n/ as IMSCRIÇOES 

Em A de á,. :V. de lo/ij 

Joi inscrito no curso ãe..á:^^^it<tor?^.,:^^(^/^^^%^ 

Frequência no L" afl' 

'láv i ' 

Em .£!.... de ^J.M.t<..í.^. í̂  .^de W£^l^ 
foi inscrito no curso de~yJ~C.:/^.<::2rj..j..<j6^,r.^.:i.:ir::.j r..<3;:. 

Frequência no L." 

^j.± í/̂ "̂  

Em ^;.de ^M^.6 £í2M> ^ àe lOÍLt. 

foi inscrito no curso de . . ,^^^^r:íír^-2:/..^... .<S.<*SÍ^... 

.l....â.:(r.t:l(r:í.í:?. ^../<:dLA.:, 

Em ...lU de <^^ í?¾í i r3 :> t f c r . . . ^ . de líltl 

foi inscrito no curso de ::^^^^:^?t«<<^^í:t<í?*í^ 

Frequência no L." afl' 

./:^.,../.û4iû.. Jr/oY/ûjw... 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de J!J1 

Frequência no L." afl' Frequência no L." afl' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Frequência no L.'' a fl.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Frequência noL," ajl' 

ilÍ2..Jlfn>. £..:kJjif.iL ..Û 

Em:.aiU.. de C.É.:i:.ÍÚ^.JLííd2t..J;: de 19lU 

foi inscrito no curso de...M.ÙÂAd^.a^i:^.M CL^L 

..,dflf:l^.^y::it.±:\:?. 

Frequência no L." ajl.' 

klh:. á>./l?! Slh:. ÍIÍLIL 

i Em...lM.de 
foi inscrito/no curso de .A 

'MãOÚ. del9jlj 

lôM & . . . , ^ 4 & . . 

Em de 

foi inserito no curso de 

de 191 

Frequência no L.° afl.' 

Em de 

joi inscrito no curso de 

Frequência no L." a fl.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 191. 

Frequência no L.° a jl.' 

Frequência no L." ajV 

/ 

EmlLde SâA^A'^' 
foi inserto no curso de 

\fmm s, Liiá.:.u 

de 191 

Frequen 
kíA 

cia no L.° afl.'.. 

.a: hm 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 191 

Frequência no L.° a fl.' 

Em de de 191 

foi inscrito no curso de 

Em de 

joi inscrito no curso de 

Irequencia no L." ajl.' 

Em de 

Joi inscrito no curso de. 

Frequência no L.° afl.' 

Em de 

^^> ■'' inscrito no curso de 

Frequência no L." a jl.' Irequencia no L.° afl.'. 

de 191 Em de 

joi inscrito no curso de 

de 191 

Frequência no L." ajl.' 

de 191 

.de 191 

Em de 

joi inscrito no curso de 

de 191 

Frequência no L." a jl.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 191 

Frequência no L.° afl.' 

de 191 Em de 

joi inscrito no curso de 

.de 191 

de 191. 

de ini 

Frequência no L.° a fl." 

Em de 

foi inscrito no curso de 

lie i:/i 

Frequência no L." ajl' 

Em de... 

joi inscrito no curso de 

de 191 

Frequência no L." .. ajl." 

k.k^±:t.^ A l/^ú(.Í..LÂ±. fíl^o àe ÍMÚJ,..JZLÍ.. 
/ . / / 

^ 
/ 

<d^/2ta.,A^... //« 

EXAMES 

MaZ^.Và No diaZ,rr.£)de 

^i'''í 19Édl. concluiu o eijame de 'fr:r^zy..^::j^jídk:^h^ 

. l:i.híi:. 

UÂ^.Í2d^^Z?fr:<ly.... efoi.. 

^letliii final... 

tji),iuú i ficaçào..^.,y^2<:í<^p'...<^..£:^t<i<U^ 

Vid. L.° /iJíyhl/fi.' /.€0 

No dia^.t>'. de ^/.:.>....4(L... 

19^ cpncluiu o exame de C/::^^^^^:^:^^^..^.^.. 

efoi A!(<:Llkíf!É,:2^Z^.>:^.. 

[éãia final ^^l/t^ <g/ri^Áu.:^J. 

Qualificação 

Vid.L.''J....S.:/afl.y:./£^.... 

No dia ../.ã.....de 

W^.l^concluiu a exame de ...i 

ejoi 

ia final v ^ 

alificação . yj 

féd 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

ejoi 

Média final 

Qualifieação 

Vid. L." a fl..'.. 

No dia (le 

de 191 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid.L." afl.' 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

Vid. L." Z.) i..Jajir3.y 

No dia . ./.. de ///f^tii^.^ 

Aie 19/.l~a>nGluiu o exame de 

\.^H<f<^.:y^. 

e joi Ai(>^^'l<L<<>'VZ>^t^ 

lédia final / 

'Qualificação 

^. L." ./.1^.^.... ajV. /ê...>Z 

No diíi ...de 

191 concluiu o exame de 

ejoi 

édia final 

'ualiflcação 

7Jd. L.° a fl.'.. 

ejoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L° afl'. 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl.' 

No dia de 

de 191 concluiu o e.rame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid.L." ^afl.' 

No dia de 

de 191 concluiu o eomme de 

ejoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl.'.. 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl.' 

No dia de 

de 191 poncluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.° a fl..' 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.° a fl.' 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.'' a fi.' 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.° a fi.' 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl.' 

No dia de 

de 191 concluiti o exame de.. 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl.' 

OBSERVAÇÕES 



i^. A/J - ^̂  v/ 
ÁA 

N.°............/ l>lome  a. 
^1 

21J.JL.ULZ... ^TÙ, de idade de /,/],„, anos, natur. 

L° de Mat." n.° fl/ IMSCRIÇOEIS 

Em.J.......de á^.:.(..<.:U...cÃ.^.::t...Jí^. de W^JD. 

joi inscrito no curso d£.L.^dLfi£d/y:^...<:k!r^.h:^.^.2'. 

Frequência n^ L." a fl.' 

/2... 

Y> l Em/./. de r../:./:..:^..^.l^...P de 191 

foi inscrito no curso de !!7X í^.-^:^.z^..¾. t. c;< 

.^M:i.L.i.Ux..cce. £....AU£.±£.£aM.f:]kr:3:..i:;.JL..<. 

Em ...LU... de {ê:.uU4j/.ã:29. ..... de 19£..j 
joi inscrito no curso de"''^r^£ó ^.^l.^rvu.t/. /^^,... 

á.U/2lMd::Hí:jí?!^......f... 

/ ,..,. 

Frequência no L." afl' 

ã^..k: 

Frequência no L." afl.'.. 

á::k 

Em L de...íA.L.C.t...^. 
foi inscrito no curso de ....(L 

../ £..í..l.dk^::.a/?.. 'í&ci. 

.Ã.^rr>rr:.iy de 19i:..L. 

.dtdlr^.:a....f....s,..%.'...ú:..>:< 

Frequência no L." ajl.' uenoia no 

Em .^/.. de. -L ./..t,l^ 
joi inscrito no curso de...,..^././.. ^.■.L1tf£....r..^.i.i.t..z 

.de 191 

.,<J;:l:l<P...íSí,<?<. (^/....1^.,<ií..: 

Frequência no L." a fl.' [uencta n> 
Al. 

Em..J......de ^J.<^2c:^Û:>:r^. de 191 , 

foi inscrito no curso de Œ^^..é^..f^1.:rf. i:'..:^..:cy..i:..':.^.?.. 

EmJu... de Ú^i^d^Jj/T^rru. de 19É.I 
foi itismito no curso de .u^...í^::Pir^:1lrr%. .<S,^<t?<. / 

C^2.l2..&::a.....£...£.. 

Frequência no^ n afl.' 

Em ll.....de /^^kU4.:Ll/r:pf.Ú.j,^. de 19;^/ 

foi inscrito no curso de {..."L.U..íS%d^i.jâd.'^:ij^<^:Q., 

Frequência no L.° afl' 

/ã......í£ 

/ 
Em ......l... de 

Joi inscrito no curso de 

2kr^:. dè 19f... 

^.£./:S.<*í^/ ^^p'^...c.... 

Em.../../J..de ...^'..-:2^^.:^&i^$:Vï^ de líUÍ/ 

foi inscrito no curso de . rr7^^.iÊ<5<^ / ^ ^ 

Frequência jio L." a fl. 

/2. k 

Em J.Lde 

foi inscrito no curso de^2^<?^ 

:.(^/...C^£, 

Frequência no L." afl.' 

....:../i..'..̂ .í 

Em ...2 de ^. 

Joi inscrito no curso de 

1̂̂̂ ..11¾ u 

Frequência no L." a JL' 

_ ^ 

Em....lA.... de (ji^.'fei.'VVÛ, A de 19ÍJV 

Joi inscrito no curso de ^JkX'^ tAAf{A^ ^^i^ 
U4AVM jji/

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 191^ 

F7equencia no L." aJL' 

Em de 

Joi inscrito no curso de 

de 191: 

Frequência no L." ajl.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 191 

Frequência no L.° afl." 

Em de 

Joi inscrito no curso de 
de V.il 

Frequência no L.' 

.....L 

aJl' 

Em ...LHde 'U:rt:í:'Í42Â.^:r^.. ie 19Í 

. . . . ùC ' /-' • ' 
foi inscrito Ao curso de ':2^.,^.<ki^.lA^£l^^:Lé}..<;L/(r^. 

^..^^^áíírtó'.'^;:^../^....''...!?:...?^ : . / 

Frequência no L." a Jl* 

ã. [£. 

Em ...III., de 6rld4^:t4.LÍo^.:.:. de Wf,: 

Joi inscrito no cursojde ..'...; ...:...l..l.:J2srr..':!JP.... 

....£.m..a:1i.^Q[:íA.4:!:\l.a..ni7.... 
7 1 

Frequência no fj.° ajl.'. 

/á„-...é?. 

Frequência no L." a fl.' 

M t.. 

Em..../....Lãe 
Joi inscrito no curso de. 

.â.f£d^..i:uad:..!a^...^....,..±ll^^^^ 

7 7-^ 
C.£..,:íkC.aU^.. iv 

M.P^.^TSZ....... 

Frequência no L." a Jl.' 

,..^\^.. 

Em de 

Joi inscrito no curso de. 

de 191 

Frequência no L.° a Jl.' 

Frequência no L." a Jl.' 

/3..:....1^..:.:. '.. 

Em de 

Joi inscrito no curso de 

de 191. 

Irequencia no L.° ajl.' 

Frequência no L." a JL' 

Em de 

Joi inscrito no curso de 

dv ::il 

Frequência no L." aJl." 

Em ííe 

Joi inscrito no curso de 

de 191 

Frequência no L." ajl.' 

^■r\W<t^ \^\\^^.^^ ^^¾^^. l\V ^̂ M̂  Jv m^f^ l V^H;Y|^,v^)\'^ '"{' .̂ yv̂ y ';j>st̂  ^- CK.VYv.'sh ̂ V 4 AW 

X' 

177 

■...^.iãu(':y2t3r.u "... U.ri..../}í.Aãí<^..:....<d.C.. 1..<CÁ.:L.<:.L. filho de lJtJ± :....a.i.. d./:::tf.h:iyí^a:..::>... 

EXAMES 

No dia...L6 de 

0....1/200.... 

:12^:2^02^^ hj 

tédia final 

^ UÍicação...A2Mn!.â.1.k.M:.Ur.r. 

'id. L." ' l..Lj^afl^ /^ 

No did de i d/2' iM/2kPJ... 

:jl9zi/ concluiu o exame d§, C^...<Í^Á <S..^.. 

..u 

No dia /..7^de 

de 19]d<^.íee<nclum o 

ejoi. ;í^/ir<íS'tí',,^:í2C*r:r*^..W.. 

Média final ^Z:^.<!>Ps^.....2<^ 

Q«aííĵ afão...„á?^<{^»n..,:Kr̂ .!<&.«.it-i!!̂ .... 

Vid. L." .//.l.§2a fir../Â.kZ. 

No dia 222.... de ^2:^ 

de 19tL^onc\uJiL^ exam. 

■y.i..C,:0 

y 

. No dia/..(2.de ^ . . 2 ^ . . ^ 3 ^ ^ . : 

de 19Í<.l.. concluiu o exame/de .Zr/< .̂/;*^t^4í3 .̂..if%í:í4-«-... 

eJoi. 

Média final 

QualifiMição 

..OCi^./..:/2y.^^..' ^/V 

Vid. L." j.Mt:h. w 'O. 

No dia ~::...'. :de... 

de 191 .■ concluiu o exame de 

ãlJdi.i 

OBSERVAÇÕES 

- .........eJoi 2^:^L/!?.i±Z^:l!2)2..... 

faia final / Í ^ Í ^ ^ ^ ^ / Í Í ^ 

lalificação ^.14^..^1...(^1...^.:^1 

Hd. L.'t.../....ZJ.xiJl.' /..1/...... 

eJoi 

Média final 

Qualificação 

Viã. L." ^...1 

e foi 

Média final 

Qualifix;ação 

Vid. L.° a //." 

No dia Áê....de 1^4.142(4.1 
^ 

19fLj.. concluiup exame de M^.ái.. 

No dia /j^de^^2^.:3^:<....iLj 

de 19f.Z^onc]mu/) exame de <i.±.^á/^.1^^/6^ 

<íí^..^,:i?^^5!ií^rr;^^rí6ft^^ : 

No dia ..:.. de 2Ú::P..^22?J..t.:í^..£2>:.0>>. 

de 19J^.Í> concluiu, o exame de 

2rs. 
^^Í , .< . ÍS^ 1 ¾ ¾ ^ 

eJoi 

dia final 

ilificação 

2d. L.^2/.../l)... 

A- dia2^.M^e 

• l'^é2l^(>ncluiul>i>£xame de _ . _ 

No dia ../...£.... de ..Jã..i: /kí^ 
de 19Íl~€oncluiu o écáme ííe....rr:̂ ^^^ .̂í2rf!?...<í.ííf.íf̂ ..í?iC,.t.' 

l/ 

e Joi .^^j2J^^^Mi€^2í^^^^^ 

Média final lí^^r^l^.^i^á/^^ 

Qualificação ,:.1<Mfla2e^.:e::t::.í...hC.

Vid.L.'' ....è....È//fi'■■%■■■)■ 

/ / • 
No dia (....hde ...../...Z.'kfc.^^.  

de 191^. Concluiu o eocame de iC U 

2)^.....222. eJoi 

Média final / . 

Qualificação^ 

Vid. L.' iúkk òfr..l..ír.....2. 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de.. 

eJoi 

Média final 

QualifiAMção 

Vid. L." a fl.' 

http://21j.JL.UlZ


N." ^ £ ^ome ,t::..é..^Mâc±ÈL£. .Zi~^tíCiC.ij::i L... ' ^Ú.Á...lá^....:É^él.£::ã.::iJ...^âÁ l-Ci... de idade de XL/..... anos, natu 

L° de Mat/ n.° fl/ IINISCRIÇOES 

Em..J.Sl.ãeJLl/:.JJ.jlL.J....2l de WP'L 

joi inscrito no curso ãe..:.íf!^.^.LU..t.Á.^..ir.<.u^^ 

Í.IJU±<:1£.1 

Frequência no L." afl.' 

llp. ^. .± 

Em....:.../.de.Aj(k/.£...íljÂ...2 ri de 191 
/ //: 

foi inscrito no curso de ...u4 t /^/JJt :^..//. 
.j...<£j...í..^..±..a......'.^..e.ii.i^...J..... 

Em .^:::.0de 

Joi inscrito no/cursoáf^ 

Frequência no L." afl.'. 
U 

Em J.J.ãe Áu/^M^L^^/S^r::^^^ ../p. de i â ^ / 

Frequência no L." a fl.'.. 

.^.l^:....Jû.^.i:i. '. 

Em. <Á..L de .:.:á£^//:..J..j:..2.Á.:i:..J!. de 191..,. 
/ , foi inscrito no curso de ...,....J...J..i:...<...f..<...í. 

/..Á.U..1:Jd>r:1r:.<g<:<í...^... ..Lf...l..,..(■... 

Frequência no L." a Jl.' 

....X..^.>.:r-A^JL.±. 

foi inscrito no curso de 

"'áN. EmcC^.:^de ^^....^aa^LCi,.>. 
foi insciiiíy^cupp de^ZluU ííf 

.,/.., 

Frequência no L,° 

J^ ïf....^^... n^ . | ( . . 

l.Ç'di Em ^ . D. de i / i / j 4 ? de 19tt 

Á^. 

Frequência no Jj." afl.' 

'''.^.yà/ÁU. ^ ^ / 

^ « i ^ ^ j / . d e ...„. 

foi inscrito rfo curso de ...z.^^^:^. 

Frequência no L.° Ij.., afl.' 

Em de U.Aí!ULá íle 191. 

foi inscrito no cnirso de...â^;£:á.£:.I...; ....(./^.. 

.....lA.Ùï.l:I.d^A.....£.....^^a.j...f..1....1.1... '^ .^ .' 

Frequência no^á^;"-rrrr. a fl.' 
ÍZ./Z ■.. 

Freqifencia no L." ^J^'/) 

W ^.^Q.^.....:d..l.l^í'V. 

Em .^.i>de ..k^i.é^:MM\^......A de Wtt

joi insmito no curso de /•^Á.iCdr:t^.ift^ J^X.>. 

Frequência no L." afi: .,. 

/ '^p.:..Sj^.i'V J'i^' ÍT/./^. 

1 ■ 

Á:ir.d&.-JR. Em.J. deíi^.....(.í..i 

foi inscrito no curso de 

l.l.1Uai^:.M.Íf.1hi,^.^....,M~. 

.yj de 1:.11. 'i 

\f..i...S^.. ^ 

Frequência no L.° afl.' 

Em J.É.. de ̂ .Jj>*r:::^.:. 
joi inscrito no curso de 

Eny^..ide .AMMf:Â. 
foi inscrito no curso de 

.Aud/?...^ád<.ii<r)!^.. 

U^£± 
de 19f/ 

-L. 

Frequência noJj." a jl.' 

EmjLÍ..de....Ãm.£:±:Lií^.!a:::.:.:t de 19J^... 
foi inscrito no curso de ./..J!c:3l.:1kí...1b....íS^:.<^:^.::.... 

..J.::2a<d>.uCU..£Èkla..'.ÁiãL 

4

Frequência no L." 

^ . . . . ^2 . ( Ù...I..é. 

ajl.' 

J^.:pf. :̂̂ .̂̂ :̂  

Em..A...... de .iM^.HdM^i/>frX^. ..Ad& 19^% 

Joi inscrito r^o curso de ^ ̂ . 4^.i.r^;ír<^aí^<í?..^í2:r.^:r 
..^. ^̂ -̂  'H .....LiíA^. t0/jt^......j... 

Em „...'!.. de _ . U Í ' > 0 ' de 19Í \ 

foi inscrito no curso de „..'. ..l.i.lMM..(í<j5fr. l(3,l*\!̂ ;í;t.u<.! 

Frequência no L.° pt, fl.' 

.....o.:. 'ú.^.a SX^:. \.i.X 

Frequência no L." 

.1......^.........111.^.^ 
a ji: 

íTO 

Em de 

Joi hiscrito no curso de 

de 191.M 

No dia .f...L. de ..*yél,<í<í'̂ :^ .i.̂ -r> . _̂_̂  

•le 19^^concluiii^jft3eemie de .^.X,í^^Jr:u^.í,:í^^iJ^%,r 

J^M^úÂúp^. ^.^^/^...í^iS^^ 

ejoi .XC^ld^U 
fMédia final / 

Qualificaç(~M 

Vnl. L." .^^^á.....^/.'.X.?.-

V3k<6Sií:íò?..-

P .\odia...!Z de....,...J:±^: 

'^de Í9Í^Z^ conclui'^ o fxamc de 

^ :  t ^ 

Frequência no L." ajl.'. 

Em..0.l de 

Joi inscrito no curso de. 

/■/s^-o 
de 19£'^ 

( 

Frequência no L." ... .í a fl/.' 

.:....: .M.í.:)i. 

r-(A;> 

..4 

Frequência no L.° afl.'.....^ „ 

^11.2^:. li..^..L 

Em...... de .^y^í.. 

foi inscrito no curso de -

d'e 1911 

.}á^....4m^. 

Frequência no L." 

„...,....a....A.>.Í...;. 

ajl' 

K^Hã

V Joi i^^í^^y^^ri/:!^.::^^.!!?.. 

lédia.final ...j,ij>4á«^t^ .1^^^. ;J^r/í?rié^ryr^«.../: 

)^alÍfi£açãoA.C^3!'^rrrT.. 

p. L.° ..áU^... afl'..../.. 
i: / Z. ..: 

Em de 

Joi inscrito no curso de 

de Wm - No dia J.íde J>1dl^.^£^^.'Hf.a^.^.:qpi>.. 
!K í t» r"—"7"— 
Í] . /5/Lp concluiu Qjifame de 7 :̂.î ..̂ .?.'3!̂ :.../..1?r.-:it-....< ,̂.-

Frequência no L." ajl.' 

JSm...A de 'l.... 

Joi inscrito no curso de , 

í^..ufi^A_^_ 

de 19L.I 

'^.i^ 

Irequencia no L,' .afl' 

J^J^ÔO 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 191 

Frequência no L." ■ajl: } 

eJoi «i: 

Media final ..í2.. 

QuMlificação....Í.M:'^'j£H*.Â.t..LL.L.. ' 

Vid. L." J.lS*.ria fl.'.$.à. 

.^. 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

/ 

eJoi 

Média final 

Qualificação . 

Vid. L° a fl ' 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid.L." afl.' 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid.L." afl.'.. 

No diaczií.Z...de 

de 19/,^. concluiu o exame de 

eJoi 

Média final 

Qualificação . 

Vid. L:> '. a fl.'. 11 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação ^ 

Vid. L." a fl: 

Média final 

Qualifix;ação 

Vid. L." a fl.' 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

QualiflcaçMO 

Vid. L.^ a ft..' 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.° a fi.' 

No dia ..de 

d^ 191 concluiu o exame de 

eJoi 

Média final 

QualifiÁ:ação 

Vid. L." a fi.' 

No dia de 

f.de 191 . concluiu o exame de. 

eJoi 

Média final 

Qualificação «(, 

Vid. L." a fi.' 



l 

i4* 

N. Nome, 
I 

^ 
til. iJl. ílLÃLLiá:.. ^. C/..ÂJAX. de idade de ./[J...... anos, natural 

L° de Mat/ n.° f l / INSCRIÇÕES 

EmJl...de..J.£Mú 
joi inscrito no curso de.. 

?::X?. de 191£ 

c. 

Frequência no L.'^ afU  

dl.i±.T&.^y.. l j . . . i i 11.2,^ 

foi inscrito no curso de .^£r^...:Z:J::.i<.<2r<ù, 

oÉ4..ê^d^JÙ..T£^.....C..^J..ùM.t.d!!o. 

^?^^á i í^ íè^>rC: :^^ . d«, 19£J 
joi inscrito no curso de ^^f^^^<1fr2^£>^ii:Z*^^^f4^ 

Em a. de 

..£.....<: 

Frequência no L." a fl.'......... 

'^ /a.:../.Û.^..é:^.. ir..X.-....// 
/ / 

'.(/y 

Em ..Mde...A&^.^d^M^±t::>rrSJ.. de IM'v Em u de (Àl^.tJ^^.'2r:rk' de 101/ 

..já .^í:3^..-ft::.£>rr.. 

Frequência 

I 
■" «A' y 
i.V IIÂLÏ. . V 

Em ..M de....á£d.£::l2...,.^..:.t...... .. 7.. 

foi inscrito no curso d£ A/...L'i4/í/lâÚA'....í 

udáàr:llí>.....n.ldm..l. 

de m i 

Frequência no L." 

J.û.f0... 
ajl

.M deJ,.mi/l^<iÁJ^ir:S>..n.. Em 

foi inscrito no curso de. 

....âMAM^A^. 

de 19Íl.^. 

\..ci,:WVc^ 

foi inscrito no curso de ^ - . i .d....: ij^'^^^'.,CS:<r:^?cJ: 

/l2.^.j:^f. if....&^ícd(,uC:r... 
r 

Em çp. de 

foi ir^scrito no curso de 

de WtM Em 
/ ^ ^ 

Frequenaia no Lr" a fl' A 

'O...: ^ . . l - ^ ' > ? . ^ Jj^Sy 

Em .^... 

Frequência no L." afV 

Em .^..„.de í£.:í(^.ur; 
foi inscrito no curso de 

i/yrx:>.....^ de m 

Frequência no L.° afl.' ...^.... 

.....^..iJo.: éj^á:!/ ..J>.'::p..'. ó^ji^.::.±.. 

Em de 

foi inscrito no curso de 

22¾.^¾^^. 

...:íA^ja.. de lOL'i^ 

í;.!.t*rr:íríCrrrr....... 

í t e . . . ^ í , é / : : í ^ / ^ / < ^ r r p . . /7 de 19£,L 

foi inscrito no curso de Jy^A^í^i^^ri^ ^.^ÇríL:.... 

U:.líU.í(^j..í4dííP'li^....../l...... , 

Frequência no L." afl.' 

de 1!>1

foi inscrito no curso de ^¾^ < <- ' 

!,<^<.i^<ff:P....r..tr.;±(.. 

..<k.&,..̂ :-í-w..,.«awr.. .á...Z....A%.Arr±a. 

Frequência no L." afl.' 

Em de 

foi initcrito no curso de 

de 191 

■i-i'^' '"■ J^^^ ^ ^ . V . ^ . / ^ 1 ^ . . 

Em v'- de .-rrí^síri 

foi inscrito no curso de /f^. 

.de 19tt^ 
./ 

Frequência no L." a fl.' 

Frequência no L." a fl.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 19M 

Frequência no L.' 

lh:.p4Ú 
afl.' 

Em .^^.1..de L A 
foi inscrito no curso de L<£<r$. 

de 19ÍL 
i^ u:^. 

Frequência no L.° afl' 

Freqijencia no L." a fl.' 

([ M Ç-'^- -̂ ' 

Em Â......de /Ê::Z 

foi inscrito no curso de 

...^.....d'Mdi.. 

ôfri:.x, de i9fy 

'.tír/^d>lP.. 

Em .> de L:^,....^.... 

foi inscrito no curso de í, 1. 

.*::J .i.....t...íG....^^íid.*!ii.'.*, 

de 191^ 

Em,4.l^...de 
foi inscrito ty? curso de 

y^del9Í,} 

■4 

Frequência no L.° afl.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 191.. 

Frequência no L." a fl.' , J 

!̂l' dllf:^l. J.>.' . / /^ . / :^ 

Em \..de W Í Í ^ . Í 

foi inscrito no curso de :....(¢.^.é^..: 

rri4..ikiJc!...j^.aJ.. 

de 19lJ) 
'^.ÛfT.Ûfirrr.  

Frequência no L." a fl.' 

Î :.T....Al:;.....0 - r.. d.ú:..à..^.t:. 

Frequência no L.° 

J' > AAí^y,,,, 

Em......... de 

foi inscrito no curso de. 

,191. 

..â^'.C 

Frequência no L" 

i.:̂ :̂ ^M:^.. Al 

Frequência no L." afl' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

d,' l!tl 

Frequência no L." afl' 

Frequerkia no L." a fK... 

:::¾ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 19Lu. 

Irequeneia no L." ...afl.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 191 

Frequência no L." :. a fl' 

\ 

• - . -■■- ' -TT i i ' l - - - - T - t - TTifilWlUftiti"-»-'"'---,!,!, 

' ^<£ í> -J^.^ filho de. ../..Jd,..U!...i.Li..<. :■ .f J/m4^m.2.. .../..::ÚÍ^Z, 

EXAMES 

^¾ dia /.J/ de :./ 

l^e 19M^.concluiuJl^fleeanie de ...Í^..4^í^::?aa4£^^rr:^'fr. 

e foi../^,.:lá^;^a:<^f^^ 
'édia final ....^.JiA.a^..d.^.d^!^fC^ 

lificaçao./.JZtkkk'rr:^..  
Wid. L."/*! lí^a fl.' /J/ 

No dia^J de 

19fj concluiu o exame de. ^.yí^:t^rZ<^:i7..^.'.<£.£iC 

T 

-ÍA 
.efoi ..../^..Mr^^:li^iGi.tt^f. 

lédia final ^:^^^^^ ytf&c£arr^^ 
\ Qualificação .<^7Í4^fr7 JS:lt^.íÊi(<i:^uí^^ 

Vid. L." £/ Ijàfl' ./Á/.. 

No dia /.^..... de., 

de 19í^.^oncluiu o exame de 

efoi. 

Média final 

Qualifie 

Vid. L.' 

c:Ci/Í^M<€> rp^ZPh t/^.ry.. 

No dia^. de á<6 

de 19^.. Z^onchau^ exam^ 

í.'^^*í<.....^f... 

, . . . .^: /^(S.r:C< i.d,.a><k. 

Ao dia^Jjde 7•^-í 

19fUj concluiu Oyéxfime de 

/ • • • / ■ 

.efoi 

lédia final 

mlificação 

• ^->. t—^^f 

^<*3kí-rrr?... 

p. /:." ■lí^...afi.\dkJ... 

/ 
No dia^>..de 

19J^^oncluiu o exame de 
y<^ 

efoi 

Média final 

Qualificação .:í^i'i<^^ <S<^ ^ 

Yid. L," /L/....&/a fl.' /£í^ 

í^dtrr3??.,^Sf:Á. 

I 
No dia :...'... de. kul 

de 191 concluiu o exame de 

J. efoi ^^..l..HíU..:a<f^..2k.... 
Média final 

QimUficação . 

Vid. L.° ...a fl.' ', 

N'o dia Ur de 

de 19Í^jf concluiu o exame de '^r.LtfíAr*:::*^... 

No dia/ /^de 

de Wf^l^concluiv, o exame de 

e foi 

Média final.... 

Qualificação 

Vid. L° 2./ rio 

efoi ín^ 
Média final í,<.**«.' 

Qualificação.. H.^idLtff^.  

Vid.L.° afl.' 

No dia de 

de 19t.....concluiu o exame de 

OBSERVAÇÕES 

.^-r <f: t 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl' 

No dia / . / de. Mi.d<<í.::jrr:lí, 

e Joi l^:iÚdí.^:JrrZ7:^ 

fedia final ^í/^f..^ .7^..^¾ 

itutUficação.. 

Zid. m. L.''2\i..jLafl' /Ayù 

. No dia.../.L de flÛ/^^ 

lO^l^concluiu o exame de 

ty4u^ 

efoi 

édia final 

^Jlificação 

•4. L.° /l.S/a fl.'y/^..Q 

.:/ríí<c'/í2>??^:::^ 

(¾¾. 

de 19t.^concluiu o /xame de 

..i/Sn.....lUj^^jù.c:;^...i 
/ 

ejot V':....^.... 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." '... 

-.;1..<S=,«:* 4í'?r7-hry 

r 

No dial£.de íE:^±.i^^^ 
de 19tt) concluiu o exame de 

« _.. " 
. ^ Mll.±jU.:Û.y3:L..i^  

efoi <m.41<: 
Média final.......í... 

Qualificação 

Vid.L.° . , a / r 

No dia ...f de 

de 19J~ff concluiu o exame de 

ejoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." S^.S* a fl.' 

No dia.— de 

de 191 concluiu o exame de . 

No dia.Jtf..de .Jn^:d!^^:^^rrrrif.yo. .^ 

de lí>^.[_^oncluiu o/exame de ^^^^ 

efoi 

Média final 

Qualificação 

:-^r-

No dia !..:'ãe/./4^:. 

de 191 j concluiu o exame de 

».±:.l?... 

Vid. L." .[.HL. a fl':^.lL^. 

efoi .j^::M.i^.M^^.l

Média final..Cf^f"^  "^^""^^^ 

Qualificação .4a:P:^2.û:f.M^i':  

Vid. L.'Z.LSl.tidA.'.'i 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.° a fl' 

No dia ̂  de....v!(.L/rwH**^^.^r<?... 

de 19í>^^concluiu o exame de. 

/h'.í*JlÁ^.XA..aX.

.t,<-í*ít/«-<. 

efoi.. 
Média final .....ku*. 

Qualificação s 

Vid. i .» .[.a^stó ' ^ fl' ̂ ? 

..<i.. 

v...4><v«íwv..; Ij...:..̂ -"-



N: M Nome A. Â 'Jku^.. kl^.í2ídd^..44.. J.uéL:ííf.^JúLííík.^' iLl.i.'Î.ÉlrX.iLM. _. àe idade de anos, naiur 

L° de Mat." n." fl." IMSCRIÇCES 

Em JJ.... de /J)^..t:lf:..e..:1(dL:<^. de W^j 

joi inscrito no cur$olde ùrt.J?.^.ir:^:y::i<f C^i^ j . 

..Û.dcf.... 

Em de 

Joi inscrito no curso de 

de 191 Em de 

foi inscrito no curso de 
de 191 

Frequência no L.' 
/■1 / / 

:L...:p/û.^ 
afl' 
Á^fl. 

EmÙ?. de MA.Z'.Û^jlr.%:Ù>Cl^... de 19Íl/ 

foi inscrito no curso de ^£^ jC<kM,d^. ^í*íC-<. 

..TtúyU.éL/ãd:iú<íl>kad. / 

Frequência no L." a fl.'.. 

Em de 

foi inscrito no curso de 
de 191. 

i::Úi..f:.i:.:í^;.h.:U .'::::^f.. 

Frequeiicia no L." «/?•* 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 191 

Frequência no L." afl.' 

Frequência no L." o, fl

Em de 

foi inscrito no curso de 
de 191 

Em de 

foi inscrito no curso de 
ãe 1!)1 

Frequência no L." afl' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 19/ 

Frequência no L." afl.' 

Frequência no L." afl.' 

Em de 

foi inscrito no curso de. 
de 191 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 191 

Frequência no L.° afl.' 

Em ãe 

foi inscrito no curso de 

de 191. 

Frequência no L." a fl.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 
de 191 

FM de de 191 

foi inscrito no curso de 

Frequência no L." afl.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Frequência no L." afl.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 
ãe 191 

Frequência no L.° ..afl.' 

de 191 Em de 

Joi inscrito no curso de 

Frequência no L." a fl.' 

Frequência no L." a fl.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 
de 191 

Em de 

foi inscrito no curso, de 

de 191 

Frequência no L." afl.' 

de um 

Frequência no L." afl.' 

Em de 

Joi inscrito no curso de. 
de 191 

Frequência no L." a fl.' 

Em de 

foi inscrito no curso de. 

Frequência no L." afl.' 

Em de 

foi inscrito tio curso de 
de m, 

Frequência no L." afl.' 

de 191 Em de. 

foi inscrito no curso de. 

^h. 

Frequência no L.° afl.'.. Frequência no L." a fl.' 

de 191. 

Irequencia no L." .afl.' 

Em de 

Joi inscrito no curso de 
de 191 

Frequência, no L." aJL' 



N." Nome..,^.,z^^^2í:t/_:M:±<:;, 

/ 

^K^MJ..^./>e...M.:C^:ëL ^Ù^JdÙ.. '^''7t<ftyuv de idade de 

L.° de MaV n.° fl. as 

Em .JC^..... de  

joi insciito no curso de. 

f-> V ' . de 19tl 

Frequência no L.".... afV 
fL^. 

U. de...lk:l:d:L:l,ia:X!.  
û. 

foi inscrito no curso de iJuit?^.:7.l 

Em de 19pv 

I/ 

Frequência no L."  
A / i/ y/y 

J....^:Jfij^  
afl.'  

. . . ^ : . . . . . ^ . 1 . . . , ' O 

.? 
...AÂCMùy. Em .xJ.de LL...L.kUMdUy ^ 

foi inscrito no curso de .i:J^.^../.:/...2..J....L 

'Z<i:i(l<tM^íí. 

de 19k.i. 

L..ít. J:..\. 

Frequência no L." a Jl.' 

.../:1...../:10:...^:4 UfLãJ.. ^:lp......J..û...f..l::^...  

é). éd^ Em .^.:... de U>é.±í4.i^.i(Z>.:.y. de 19f.:}.. 

foi inscrito no curso de..^U^:ir,■í:J^■^::■lf:.:■t'■.■■(^>^■^^ 

.id::klf±y:£/..£lc2^.l^L£Sí,£::::rf.. 

Frequência no L." a fl.' ..f..... 

X4o>..'.....M.IJ(.m Í^UA^.in>.. 

Em.^......de ukí^.fe.i&:^......^ de 191 
foi inscrito no curso de Cf:.1ZiÂ::^.é^!U1k.^.:i....C—,.• 

...k:Í4d.ií:i:lU...ã..ffn....^.:M^:lC:t.:l£LM:^ 

Frequência no L." 

dy>...Jm 
a fl.' 

Em ..1.. de LL.Llk:.Lí..L 
L foi inscrito no curso de 

1:1..J:UÛ:...1L.>. i . 

de 191 

Frequência no L.° afl.' 

Ii4^'.....£.j^.ii± 1.14'^'. òziíõi 

Em..j^..ã.de .âL4^Jfac;i4^.^ 
foi inscrito/no cu/rs» 

..LA:ím^.(^/círi 

Frequência noli." afl.'.....y... 
Jtl 

,±.^, 

Em.Jjllde..J.^: 
foi inscrito no curso 'de 

Freqtiencia no L." ... 

//..1A..../A/. 
afl' 

Em .^iHde, 
/^ 

foi inscrito no curso de 

^^U^r^TO?. de 191?^/ 

Uí^..4P<.^ <;^J'^ 
Í£2....^...Í:^ 

Frequência no L.° 
^7..Y/û./.jky.... 

afl' 

Em..M..de..^Á 
Joi inscrito no curso de 

±x./?..(± 

r..OJ.. del9fJ. 

$^:4Í^;í::?:r.z^..<^..<aL., 

Frequência no L." ajV 

'ÍÍL. 

Em M2>de..../. 
foi inscrito no curso de ....Ajíá.í 

^2.:i2 . de 19Í^/ 

Frequência no L.° a fl' 

.../..142. íTlACà...:. 

Em '....de .. ...P.'í 

foi inscrito no curso de .^C^^^ 

/.áÃ.±u:..a.:í^ ^ <g./sí^â^c: 

. o r^ ...de m ,fij 

:.t....í3^:<S<.....L/.. 

Frequência no L." afl' 
■ .^ 

EmpZ.n de 

foi inscrito no curso de 

/l::ií^a.±..<>.::t. 

de 19£ 2._ 

Frequência no afl.

J:^.:...^.My ^:%...UiM 

Em ...Zr...... de U^. 

foi inscrito no curso de 

de Wt^l. Em..Ò de 

Frequência no L." a fl.' 
Z'^»..:.....//^.^^:^ S.. dm"^ 

Em .^....de (.jLr£^l^í^±rP.. ..^ de 19£2. 

foi inscrito no curso de..Â'ù^..J^:H4:j^^7?fùi?.ifj.t^<^^ 

ê'í£^4':U 

Frequencjfl no L." a fl. 

^^. /a^íi^. 

de 19Í^ Em..^ de /;fc<:ííf./^.;í:/lL:::^, de 19^ 

foi inscrito no curso de .^./r/^/y^.^/i^xyjrz'^^.ki. 

Erequencia no L." a fl' 

..>..: .J / / . .2 / . . . . J 

Em de 

foi inscrito no curso de. 

Á..*r...l^..:r<r r 

t^. „.... de i S / Z 

..?:«r.lfcr...f:....̂ :.:r. 

Frequência no L." afl' ^ 

/df..i £.p^./:.2^. J.':^.f...:...£^.i.^.^ 
7" 

Fm, de 

foi inscrito no curso de 

de ■...í:.i.-..»í-i<;../!.};^i.... de 

Irequencia no L." ^afl' 

..../^,.- ít^.in>. 

Em.íO.. de i^i^M/U^li ^.^.^ 

foi irt&crito no curso de 2Çl^''^!H'dlf:^i^ . ^ ^ 

....^..âdà4A:i:?......<^^.\M.l 

Frequência nó L." afl' 

jt:h.^âm ^": 

foi inscrito no curso de ... 

Frequência no L.° a fl' 

' h^..Ãí^..É.La. .£^%. 
Î 'A/^ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 191. 

Frequência no L.° afl' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de lí>] 

Frequência no L." a fl.' 

Em de 

Joi inscrito no curso de 
de 191. 

Frequência no L." ajl' 

Em de 

foi inscrito no cUfso de 

de I'll 

Frequência no L." a fl' 

. No dia ^ de Idâ 

de 19Í.1. concluiu o/exame de ^:::>>^..£y^..^.í4^l:i..r.tl... 

.. :Jy2.'a.ûû::^iJrr:àJ..... 

Ï w 

/7 

^ÛÀil'^^ùUÙ J:" /r::íZl'P^^^r^^^^^M1 filho de Idâ^L^ú /t^ 

EXAMI 

! . . !<Srtr : . . ' ! ( !^fcrt , í^-^. 

No dia/l..y.. de ..l.fMfÂ^í:!^^.... 
de 19^Cy concluiu o eœame de 

.efoi..^:iÍ..:&:kK ^ 

Média final ^/^1^^^.:^14^.:1:^^.^^ 

Qualificação ...•Jh:7±1>^dd:^:..Ml<^.> 

Yid. L." ....íh afl' .l..£.k(......:. 

2..1::lJ:/S<^.(>>^. 

No dia..íí'.. de 

de 19Í.2^concluiu o/axame de 

No dia ..^... de ,....m^uX.:Ll^. 
de 19í)t>... concluiu o exame dff tJii':'J:^'i^J.PP... ÍJ^. 

"•n' 
e...ã:kf^.. 

L4:UJJ.1:L^.Á:^.:. 

e fot....jk:ùù.j.J,.<U 

Média final .d^^VmXd^ uCi^^kt^d^Y"^.... 
Qualificação 

Vid. L." .....l£4. fo a fir.â-4-.-

P..jh1k!:r..... 

No dia^.i:l..de {J.tn.ki^liO'.i 

de 19^'^ concluiu, o exame de. 

^^4^.l^áL'p!íf.....:tÊk.h^^^^^ .̂ ... 
i^Cul4.&.k^....ÁÍJ..l. iíf^.i^:.±SdL-.. 

efoi .., ...^.id2/l:r.. 

Média final ..::2.íJíí±l.^.. 'Si:^.::::^ 

Qualificação 

Vid.L.".: , a/// 

No dia /.y.. de l..l...i,....i.<kT..x\ 

de WX^^i concluiu o exame dei:.. 

?.̂ l.̂ ..<rtt./;:.íwt..*:.Í..*...../.iíî ....V 

(r 

efoi 

Média final 

Qualificação

Vid. L." 

^-^fí^^r^t 

mtaiv£:. 

IL No dia.^..Lr.de 
'Lconclidu mexame de ^'^'7:J..1..di..'.<^.<'<r:.. 

e foi 

Média final ; 

l Qualificação.. ?,<í^ít»^ 

^.......,. 

.éáííafeaSiu:̂ . /.. e foi 
Média final ....^íí^Ji^iíbferíc:^ 

Qualificação . ■. tf. ./^.>rrrr. .̂  

Vid: L.° l.^..d(y..afl'.//...á..... 

Yid. L.° Â...^.Jafl.'.4^J.. 

No dia.../.'^de.....Jr..:í^ 

de WÍlconcluiu o/eoíame de 

2 í̂̂ fl̂ JH*.<?ífr*'. . . y ^ ^ 

efoi..... 
Média final. 

Qualificação 

Vid. L.° ....(á.^ 

No diajQÍ... rfe . :^.:á?<Z^^é^^íi^?>1^^ 

de 19tí, concluiu o exame dff... 0y/l^fíi^:^^/l^<V...../....Z?...... 

é?í2rííi:í>l{!Or:.: 

V.'V- ' 

efoi fíS: 

Média final C^i, 

Qualificação., 

Vid. L." miá>. a f^.'...ÂdL^... 
t^. 

:id(dU.(!!.<C^.. 

:-..*^áCíS*i^r:^^ 

No dia...::j.. de. . .: /  

de 191..aconcliiiiuo exame do 

:̂<r.....i.:f.:..i_u..-±rí:Jkt!fe^^ 
I.J^ir{c4J.l^.ïliC^...!J!.lll:?::^^ 
,Î.Ûl!Ly.a.U(;iS.:J.ûd^..i±ff....^^^^^^ ' 

e foi ....(Jk.*^Á:M:i.ik'.S(^..^ 

Média final /• : L't:.Ù. ....:>^^^:dr^..O!.y^. ■ 

Qualificação...::y^^:i.í^..U>.....Ítp...iútíflrrr'. 

Vid. L." llk)::j± a fl.' 12....^.. 

No dia de 

de 191 concluiu 0 exame de 

efoi  

Média final  

Qualificação 

Vid.L.° a fl' 

.->' 

No dia de  

de 191 concluiu 0 exame de 

efoi  

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl' 

No dia de  

de 191 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." : a fl.' 

No dia de  

de 191 concluiu 0 exame de 

e foi  

Média final  

Qualificação 

Vid. L." a fl.' 

No dia de  

de 191 concluiu 0 exame de 

No dia de  

de 191 concluiu 0 exame de 

e foi  
Média final  

Qualificação 

Vid. L.° a fl.' 

No dia. —de  

de 191 concluiu 0 exame de. 

efoi  

Média final  

Qualificação 

Viã.L.° afl' 

No dia de  

de 191 concluiu o exame de.. 

efoi 
Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl.'.. 

efoi 
Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl.' 
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ï: I « : Í 
•^•m 

^/^/^-^ Z/^' 

N." 
¥" 

Nome , , , ■ P 
de idade de V anos, natura 

L° de Mat/ n.° f l/ irsISCRIÇOES 

Em.J...Î..de 
joi inscrito no cUrso de....^i 

%lá:{SdJj.. je 19ÉA> 

Frequência no L.". afl' 

J£.^^.44àl 

Em a... de ^: :^Í ,^^Í<?S;^^^: :? : : . U . ^ ^ ^ e 19J^./ 

Joi inscrito no curso de ú^:^r:^^^rlí:r"i^'.<!^<íi../. 

UrJ^:?:z2á.^..../...í^..'^^ 

EmJ.M...de Í<íi£/:;^:M.:>. ..H de 191 L 
foi inscrito no curso de.....L£.íí:'J.J.i.:£..:Lt.:t.,..(X 
./..Ûa.£±±ZLk&..../ÙàA  

Frequência no L." afl.'  

'y^.L.^iV , ^ÎL^....^/i.v. 

Frequência no L." afl.' ^  

.c^u/:Zi Em II. de (í>'i^^¾r.^^.-ír*r^-r>?■ de 19^ J 

foi inscrito no curso de C^..^../^i^t^'A4 ^Jrif^ '-<: 

Em f..:. de ..,'. " ^ i ; de 19£ 'S 

Joi inscrito no curso de .L\:J;^.íf::1l<:P:jk1^ 

l í ; i . lA3i^^4<í. .! t?. . / í?^ 

Frequência no L." a fl. 

nLãâ.m.. IA EA^ 

Em^.:i... de irL:::.kt£í:/r, 
foi inscrito no curso de 

S::t'ã^.:. 

.^ de 19X 
I * 

Frequência no L." afl.' 

Em//■£.. de  U:.td<l.J...LdL\J^: de 19jffO. 
foi inscrito no curso de gjÇ...i4~d.J:t.X..J:.l.i'..r:i.. 

../...ífc;/./.<,íí..t^...í5r.^>l;.a^: 

Frequência no L." 

dû.:....J./l£^:^.  
aJV 

?' </^4--D.: V 

Em AÍ. de 
foi inscrito no curso de 

t.i:iú2^^...}:jí:±±' ^¢^ 

Em A. de i&:rt::d^dt^l,rr'. 
foi inscrito no curso de Ufi:^. 

^é/í^kkki../;^.^^. 

de / . 9 / 3 

Frequência no L." 

M^Uâ.m:y.... 
afl.' 

j ^ àtûi 

Frequência no L." afl.' 

Em^Llde..4j^.^/::l./fÚré^..S?.. de 19Í^ 
4 / / ' ' ^ / 

foi insffiitoaw curso de ft^S^.U:!!^ <PÇ^L 
i^.kÒ^...:....éL..Ãajd^ 

Frequência no L.° ajl.' 

J..L1 

Em^:lLde Zj^aír^^í^^ife»:....!^ ./g ÍQI 

foi inscrito no curso de ^.f.A.^:.^..:^.:.::^:1. 'r* 

M.'3::iry.ry::y^;>_,,, 

...^^:^Ai.i i 1 1' 

Em de /í^:.?:/^.^:::^.::^:^^'. .Je 19É./ 

Joi inscrito no curso de /M:^..<)j 

■ ' :^^ .:::^.^^^0^::10:^::^ L... 

^.:2^..... ..yfLe 19É./. 

■t 

Frequência no L." a Jí.' 

dl^.l.:. á^..£ ,^  

Em..Á/.......de {J^^/^^^íZi^^^ de 19J 

Joi inscrito no curso de L^^^.^.â.tí.U:^. ó^ui^^. 

Emu. de ' 

Joi inscrito no curso de .(f^iKM:.^^^:. 

■l 1... 

de 191^ 

Frequmcia no L" afl.' 

Frequência no L." afl.' 

Em. 
■?. 

192A Ide LU.../k:íJ..i.:í.^i.:y.:..:.E. ./?... de 

foi inscriiò no curso de :.i^'^'.t/..á^:^;í^*::^. < 3 ^ 

Frequência no L.° afl." 

Em...ã de 

foi insf$'ito no curso de 

Em de ^ T ^ de 191 

Frequência no L.° 

..J.l.h:.. £s^^.... 
aJV 

/ 

Frequência no L." a fl.' y. 
7 / Vx^ /Hf '^' /^ : 

/ 

Em /..Û... de .i.U^pt,^i^JÍt' de Wíl^ 
foi inscrito no curso de ^^Jí?r«í:...;?.^.2^.',OÍ^»~Zí>r.... 

írequencia no L." afl.' 

1::^.3.:J.Ê..)Í..LV. Í^.Ãl.tll. 
I 

foi inscrito np curso de .i..L..l../jt^r.zícg^^^^^:)^^ 

^.■:í::t:ií:1rSÍ?:....t 

/ • ■ / 

Frequência no L." a Jl." 

Em ..i. de ... ^^...1^:^1^ de 190 
Joi inscrito no curso de... 

''I 
..i.i2iaá^...:£r^... 

Frequencja no L.° a /L' 

A.:/^!. /í#-/> 

Em ..M. de 

foi inscrito no curso de 

./_r>r... de 19J}:/ 

, / . ../.. 
f ..SlS 

-f 

Em (ÚJ.de fl^. 

Joi inscrito no curso de '...^...^....:......í.. 

de 19Í1 

Frequência no L." a JL' 

■^ ,.l.l..2y. l.:Z: ££t.££ - / ■ ■ 

Em de r> 

Joi inscrrto 'o no curso de 

..t..:\...\>....^... de 19£..i 

Frequência no L." aJL' 

Frequência no L." a Jl.' 

/L^i L...^J.JL 

Em de. 

Joi inscrito no curso de 
de 19tò 

^ n 

Irequejicia no L° — ajl.' 

M..!. IA M'..ã^ 

Em de 

Joi inscrito no curso de 

de 191 

Frequência no L." ajl.' 

^ -

ÍA^C^t^^ycM^ filho de. 

EIXAMEIS 

No dia,cJr de 
de'19Í.r..l..concluiu o exame de ^|:/if:i;:íf<l/PtdL...áí:::¢^^ 

£:}AdAy(^......^^.£,.li^..\ 

../,..; 

e joi...^44AáyU.ú/:0díl^... 
Média final ..^yf^J/C^yíi^ 

;■ CiualificaçãQ..../iúl:idM...U^....^ ' 

■ Vid. L.°2^. Wa fl.' ^ 

No diaxCA^ de 

de 19Jc^/conclui)ii o/exame de. 

..../UMÛ... 

■efí 

Média fina 

Qualifica^ 

Vid. L." 

(S^t/lkiyu(jL^ 

No dia ..^..LAe C-<í<^>^ ĵjÊ?5c<aCrr «Urs^?.. 

de 19:^.2^oncluiit o emnj£jle r7..Z..̂ s!.< 

/ * / 2 > ; 

Z^T^'ZfiiP ífrriyrit:^ ejoi 

Média final 

'Qualificação 

Jid.L." /........S./aJU é^Z^^ 

No dia..xÁ::.de... 

de 19lL.^. concluiu o exame de ., .i...v .'.At. r̂  
( Jj' o'.....tëi:ie^ ' ^ ' ■ 

£4;Í>::Í&Í.:J^I.'.<ÍÍ^^ 

eJoi 
Média final 

Qualificação 

Vid. L." /mo /fl fl': . 

No dia de 

de 191 nnirhnii o e.ramc de 

eJoi 
Média final ■ ...í: .v.̂  

Qualificação 

Viã.L." a//." 

No dia /...^... de 

de 191^0.. cmicluiu o exame de 

[,...1.  

■■ eJoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.° a fi" 

No dia Jhlf..de 

eJoi 

Média final . 

Qiuãificaçno 

Vid. L." (^^4%. «y?.* 

«i^-ir^.^^'aiVjZfOL?.  

Ao dia J>..Lmde. 

Ic 19f^7consíimco^ 
:&^.. 

Joi í^í±iifi.:±::.^kòy.. 

Média final if^^C/'!^/^''^^^^^^:^! 

QuaUficaçao^../7<}4^.'.<^.%t:if'^^ 

'Vid. L.° ..(mLi. afi.:.fí.f{ 

No diaj.. 
deÁ9jLiJcor. iconcl 

eJoi éMk:UL... 
Média final ... ;:u.Z:i^. 

Qualificação ■....Ltí.:áX.£S<^'^:ri<:uJ^i.^... 

Vid. L." -:.'a flr^.f....í.IZ. 

!í(^lÍ^./id...íUlí:^:.P^. 

i<>:.::fr:r:^... 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl'. 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

efoi 

Média final : 

Qualifi;cação 

Vid.L.° afl.' 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl.' 

.-t-

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

efoi 
Média final 

Qualificação 

Vid.L.° «//.* 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 
\ 

Qualificação 

Vid. L.° a fl.' 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl.' 

No.dia de 

de 191 concluiu o exame de 

■•■ e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl.' 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl.' 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de.. 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl.' 

OBSERVAÇÕES 

.j..kk:y^... 



z^ 

N.' Nome,, íi^tO:::::^.. 1::. 
// 

<.. J:J.d!dhjLa<:^k.:. „ de idade de . . / ^ anos, natural^ 

L: de Mat/ n.° f l / IM! 

Em Ád.de.....yâ£Ã.ékJr/.k%í^^2^^...::^ de PA 
joi inscrito no curso de .....i^^^'^.if/r^^^^ 

Em ..où.... de :3P... dsjnj... 

''?.âAi^t^^oi inscrito no curso de . Z<r^zSr^'^<ir-'P*^<:?--^ ./ 

....c....(!:./''M^..ryo.  

/ 

Frequência no L.". 

[iy... 

Em^/de..,..á.Lk/£úl^:: ;:..,:Trm?....,...de WJ 

foi inscrito no curso, de ...zX£^J:1h..<d^':'%r<< 

L.^..ê:l.fÃi:Íaíi....£.MÍU<±.'è..</£)... 

Em Z^rde M>{,^<í<k%Ã^\^ 
foi inscrito no curso de ^1 ^/f iù. 

de 19/.Z Em de 

foi imperito no curso de 

Frequência no L." afl.'.^  

....^/.U2..//a. 

r£^.,tr3ir;íííl<:fcT2S».. 

Frequência no L."  

%±  
afl.'.. 

Ù'^ 

EmJ^J.. de.AùL£..<l.±.LA'>y.::: 
foi inscrito no curso de .£p^.i 

Em ...<}^i de 

foi inscrito iw curso de 

..:(f......^.éd!fd^..0...i 

/^^t^f'/S^O' WfU 

Frequência no L/' afl 

J/..^.':^/^^..^Œ. ./^... .//^.^:£l: 

Em. 

Frequência no L." afl.' 

de lO^'îX Em de  

foi inscrito no curso de 

Frequência no L." 

Frequência no L." afl.'  

y^' JM^. llÀ..^Uj^.i^.  

-4/4^;^^ ' / r i t - l^V:: jL? de 19lU: Em jLà de 

foi insciito no curso de .^y^i^f^u^i^ï.. .' 

.e.,<!\.....0..id<?fC:i..]^./:d.:i!k<ty^ 

Em Í de . ^ / ¾ ¾ 

foi inscrito no curso de u^4fí.£'i>íú 

de 19^ ̂Pf 

Frequência no L." afl."  

/:^7^ iî^ieJ^. J..^i éZj^...(n/... 

Freçruencia no L.° 

....J..ldb.r... >.....Ó.Á.lD} 

/f 

Frequência no L." a tl' 

il/V... i.... û..^.!^..  

.././rïe .Je/^ Em 

foi inscrito no curso de 

iii..k.iiry.:.inir..i(?.  

de Wfû 

r.M... 

foi inscrito no curso de -r:^ 

7'li^Ca^ 

deWtZ. 

Em >.:'..^de 4£j..^,di::1k$<:Ù^rr:h'.... 

foi inscrito no curso de /'̂ nííáífrrr 

> > A*í,.- .̂ íikíiiLi^r^ J.  

Frequência no L." a fl.' 

...de 19tZ 

.*--<<,> 

Frequência no L." a fl.' 

V 

Em de  

foi inscrito no curso de 

Frequência no L.° afl.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 
de 191 

Frequencki no L." a JV 

4^4fx /' ■f-^^-

Frequência no L.' 

' ^ a.iiû 
afl.' 

P^^ 

Em^.Âde^ 1/^/^ 

foi inscrito no curso de ££.^f€>..:f:.ih.ilJk..i 

ll,<irdc./3.l^,^,^. ,.: 

de Will 

írequencia nó L." a fV 

Em di> 

foi inscnto no curso de 

Frequência no L.° iifl: 

Em de 

Jài inscrito no curso de. 
de 191 

Frequência no Jj.° a il.' 

-/..)& %.i..£v.. â^...^f.i?^. 

-S. Em ...^...,de 

foi inscrito no curso de .^.^:^:. 
de 191../ 

../.. àdkíã.^^. 

Frequência no ES afl.'.. 

■d.A M..60/... M>L U...:l.. 
/ 

Em ..de 

foi inscrito no curso de. 
1 de 191,/. 

...:■>.::_. 

Frequência no L." afl.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Frequência no L." ajl." 

Frequência no L."  

/^12: Z/^#.a.. '/"y 

Em de  

foi inscrito no eurso de 
de 191. 

Irequ£ncia no L." ■afl' 

Em de  

foi inscrito no eurso de 

Frequência no L.'* ajl." 

de 191 

de 191 

de 191 

de 191 

de im 

d^ 191 

- - • ■ ^ 

filho de.. ^:11^ l££A£,:^J><:.. -̂ k 

EXAM 

JMiilia final 

Qualificação 

^Vid. L." 

/ye^ 

No die//J... de /'^.^f/C.^Cr:^ 

de l9£_1jioncluiu o exame de /fL''^^^'^^'^i^'^^'2<í...<S'riCíC... 

..fJ....^dÍ!:..c:£/:^.:./.. / , 

ejoi 

lliódia final 

'Qualificação 

\nl. L.°£S...fL afl.' /^^ 

VaS<«R<í<<ía-i5^. 

\rir>í 

No dia..ÉÚ de.. 

'''Z.tjioncluiu o exame de , c 

/" 

(t.'Z(Si^-íâ.;r^... 

No dia Jr7. de , 

de 19\Jl^oncluiu o exame de A/C á 

^ ^ ^ ^ « < > < S ? i > - ^ ^ 

&Cf) 

"foi 
Média final 

Qualificação 

Yid.L.'^ U^Ltirf..^... 

No dia../.^..:deÙ2.é 

de 19^ ^Ji^oncUiiu o exame de ^.. 

/". 4,ÍÍr&. 

e foi cAr/L:t4^...J/Zf<f. 
VrJ 

Média final ^^^^^Jc J/^Í 
Qualificação y<^'ZÓ^^^Z^:^^ 

Vid. L."/íu^^rU^fl.' 'jf l . 

i. 

No dia .t...de ./efe: 

de 191/4, concluiu o/exame der. ±.a:..<^ íà..:À 

r' U././.^...'(=é*rí^íaí.'.^.trr::>... 

e foi _..̂ .7J¾¾..J&x.í.̂ Kr¾<?. 

Média final ^.UiZí^á^lt^l^^ ■' ■!^cr>~^':r 

Qualificação ,-:^^fe.'-f*'*-r-< 

Vid. L." /ÁiÂaJl'../U.y 

No dia ̂ ....rrde ^^t':.^::J^:.j.::Mrr::k^.:.:'v.... 

de 19JIL\ concluiu o exame de ../j.^./fr 

/::i.^..4!b^..:ik:í:.^. 

ií...*^ í^i^ 

/1
No dia »fer....V... d e - . ^ ^ ^ d i ^ ^ i k T »  

de 19^.1 concluiu o exame de "L^ ^''%Kr<f*irrP....:... 

efoi M/lA<íff..:1f!:T.^±^.. 

Média final ' eJí^X- i3..7^̂ ..;J.. 

Qualificação /Érn.j.tfítnrf. 

Vid. L.° ..k..a fi.J^i' ' 

t 
No dia de 

le 191../ concluiu o exame de ,:í/£<fr%)'. 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." ... 

.^ 
'^.'J!^.' 

- ^ . ^ /^.''■m^ 

fl.' ^...//.p. 

No dia ..:. de 

de 191 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." ..a fl.' 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

efoi 
Média final i. 

Qualificação 

Vid.L." ..: j ' afl.' 9..%^. 

lt>.::Jf^^^*:^.... 

No dia de 

de 191 ,. concluiu o exame de 

e foi /^..2dtyi::...ii^±:^b>... 

Média final ..li^^Í!^^tl:L%... 

iluMlificação/....y/^,..?/}A...^. 

Vid.E° J.'s:>.L. afl'.....fl 

i

No dia..^.. de 

de 19xiZ.concluiuX/xame de__._^jl^,^3^ û.^^'^^ - o 

'.]^/M..)!^...íir^.::1iòy../^ efoi d. 
Média final o^(.4^.^.1 <7^.íJJ^^.r::^..... 

Qualificação /Jc/.Z2/ÍA^::^.. 

Vid. L." ...Lí/. a fl.'.../11..1.. 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid.L." lU^afl/:. 

No dia ....: de 

de l9í,'jconcluiu o exame de 

efoi 

Média flnal 

Qualificação:.,../.^..'^'. r 

Vid. L." ..:.■;,.. a fl.' /<^ .*./ 

e foi 
Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl.' 

OBSERVAÇÕES 

■i 

No dia. de 

de 191 concluiu o exame de . 

efoi 
Média filial 

Qualificação 

Vid. L.° afl.' 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de. 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl.' 



m^mmmmmmm 

de idade de V/anos, naturm 

L° de Mat/ n.° f l . " I I N I S C R I Ç O E I S 

Em.^L.de éQ:^.^/^J^!ÇÙt:±Jj. de wLo 

joi inscrito no curso ãe c^^C^ff tJjy^ ârMd^ 
Em ..cS..... de 

''joi inscrito noc]j,:^so de 

àí̂ S2rí*r.....<f.,... 

Frequência no L." a fl.' 

J^..!.l^...... tf.-L \i: 

Em^tCJ... de 

foi inscrito no curso de. 

U^t>.y:X:. de líu^^ 
■D 

Frequência no L." afl' y  

t / 
'/.jf(.M:i.: 

Frequência no L." y. a fl.' 

IJM J/i.T'. i*^; '^iy. 

Em ..1.(...... de 

foi inscrito no curso % iHffi^ci^' 

de WtL Em de 

foi inf,crito no curso de 

Frequência no L'' afl.' 

foi inscrito no curso de 

Frequência no L." afl. 
/ -̂  / b . /'V/Ti?. ^y.r/ ^ ■ - ^ 

Em x^' rfe U^±M4;df:d?....a. de IQÂJ. 

foi inscrito no curso ífe....jL^^::^;^.:^?^^ 

/<2r«>t:r^:::T??. 

Frequência no L." ajl.' 

y^^^ Imoi. Í1^..JM.. 

Em.iíL de ....-:fe^.é:^±;èírrrT de 191^^ 

foi inscrito no curso de /^44 S^J^^t^U^fiv 
. ^ . .•r^'**-^.^.^.^^^»^^,,^.;^ 

/ ^ 

Frequência no L." ajl." 

Frequência no L." afl.' 

4*^.f....érf..iA^.. 

19£j Em de de 191 

Joi inscrito no curso de 

1/1/ 

h Em r^. de (M:1^fí.í.,:i:á.:: 

foi inscrito no curso de 

■■■/d^J^.^Orxrrhr^f: 

f^^ 

y.zy. de I9f.!.. 

i%r^mJ.. 

Frequência no L." a Jl,' 

Frequência no L.° 

JIM... ..//. ticv... 
afl.' 

....J^. ã..M

Em.../.. de 

joi insaito no curso de 
de 19t.í

.:7i^x^ií^.... 

Frequência no L.° ajl.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Frequência no L." afl.' 

Em de 

joi inscrito no curso de 
de 191 

Frequência no L.° ajl" 

Em de 

joi inscrito no curso de 

d^h óyr.^. J.''.^.....„./^/V., 

Em....a.!.....de Œi< 
joi inscrito no curso de^t^^ 

fi d^i^f^aa^.... 

de 19. > ^ / 

Frequência no L." ajl' 

Em n...... de iJ'<Í^t,/i:^^;iJy^rX^ de Wf / 

joi inscrifo no curso de /r:1>^..j3r..i(.^ ^..h..^. 

i:.T^.Ídih.^.. <..Á±....4£t,^^.h^.. .• 

Frequência no L." a jl.' 

Em de 

joi inscrito no curso de. 
de 191 

Frequência no L.° ajl.' 

Em de 

Joi inscrito no curso de 

Frequência no L." a jl 

/^ r.. f ^.X:^. V 

Em Á. de Ziá:t-tr^,^;:^.:?r:,è de 19f,/ 

Freqiiencia no L.° a fl.' 
.^^.^ iâ..p...LV.. 

joi inscrito no curso de ... .../^./..2... /..^í." 

^.dddií±1ín,:n',£..C<. <:^.dídUtJÍ:f. 

../.... 

ajl.'. Frequenciano L." aji. y 

J.^:...jr,....4Lfn JL}J,..:.4. il. 

Em de t. 

joi inscrito no curso de 

Frequência no L." ajl.' Frequência no L." ajl.' 

de 191 Em de. 

joi inscrito no curso de 
de 191. 

..4^..... *...J 
/ '''r'I 

Frequência no L." ajl'. 

í:p...^..J.£..^..L..ii. 
Irequencia no L." ajl.' 

Ein de 

joi inscrito no curso de 

Frequência no L." ... ajl.' 

.de 1!)! 

''M 

Em de 

joi inscrito no curso de 

de J!>l 

-

de 191\ 

de 191í 

de mi 

de /.'>/ 

I 

de 'ÊPÈl^r^:±1.Ùj^::.. C/M /Íík<...^...í5!^ fliy^O de ^ l.l...L.L..<rjJt..,J^^>. ,. / , . - / . 

EXAMES 

No diu'C.'U de /,/íidf^ld^r^. 

de 19ÍLJ concluiu o exame de j^^^^JLU.^^d.. 

.....M.'4.^í-

d^x/.. 

e joi...j.:3.^/2ã^..ú^uf=dít:>?..^ 

Média fmal ...u:LíP/ZC<^:^2'<22(. 

Q,uali^caqào/:^a^a'.«^...^.^. 

Yid. L afl.'. 
( 

No dia .^...í.. de. 

de 19É.L.concluiu o exame ^e 
¾̂̂^  

(fc^káííí̂ .>?.:̂ 'í̂ ../:..2£<ía. 

No dia.Ë:lr.de.....^J^::k^fru...:..A .; 

de W^Xxoncluiu o exame de ^....^..^.1^:^/1^1(^.. iíf.y V

e joi .....':::ic.i..Á..LXl.t..íU'..l^l 

Média final /:f ld4dãt.XCc/.. .k:!^±Sr:^...:7:<r...i. 

Qualifi/;ação.:.~/....k^.2s:í,Í!!r. 

Vid. L." L::.i...i a fl.'.J./...^.. 

No dia de 

de 191 .^eoncluiu o exame de .^^% 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

ejoi 
Média filial 

Qualificação 

Vid. L.° a //.' 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

OBSERVAÇÕES 

e joi ...>:Ú!g^./,.í.,z2..<a:.<ZÃ^.h::^. 

Média final ,^^^^^22: . . . . .2^^2^^.^^^^/ 

Qualificação ..Jr2<t^^^...4!^....,í^.:A^í<r.:(!^. 

Vid. L.''^,..S..j/a jl' ../17/.. •. 

efoi 
Média filial 

Qualifí/íação 

Vid.L." fl/r 

./ } 
No dia .Z^.ù.„de i^?',.^r3^.<;at<r«~rig-i£:<r.., 

de W^^Z^oncluiu o exame de ./.^v^í?í:;?:^^<ir 1 

No dia de 

de 191 concluiu o eocame de . 

ejoi 

Média final 

Qualificação 
md. L.''/l.S...^.. a jir.l..L 

e joi 

Média final 

Qualificação 

Vid.L.° afi'. 

No dia...á. de yM/ifiíifl^rr:ru. 

'.' de 19^2^ concluiu o exame de 

.^<:.í<rrx,ís_ 

^X~ 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.° a fl.' 

No dia de 

de 191 concluiu o eocame de 

e joi 
Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl.' 

No dia de .'. 

de 191 coyicluiu o exame de 

e joi ^^^1(^.^2^^.^^^^^3/^^1,.,:1^,, 

Média final ....^0:^.../2/<í!Cf£:d^/b^^.. 

Qualificação..../ki^C<^/^^.':(fi%^^%<(krf... Z... 

Vid. L."//l.^.£a jl'..//.ã...í 

ejoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl.' 

No dia/../.. de.. 

'/'■ /9f.2^concluiu o exame de 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

..e joi !^(l^(/M^/ír2:>Çr^L2f 

Média final.. 

Qualificação. 

Vid. L.° ..It^.^a fl.:..f^..Z^. 

efoi 
Média final 

Qualificação 

■Vid.L.° .afl.' 

No dmJjl.... de í;?r/cife:^.4rni>. 

de Wl^l^concluiu o exame de.■.^^Jl^s£:;^..4^.....,..L^. J... 

L 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

^ ejoi â<íâi.-.ír.. 
Média final .ul/^ttXrâ.. :lâ^(fMtíÓ 

Â '. 
Qualificação^.../JL,d/..}.i^yrr. 

Vid. L." ..^U^U: a /Z.'..../^\../.'.:.. 

ejoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl.'.. 

e joi 
Média final 

Qualificação 

Vid. L.° a fl.' 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de. 

% 
ejoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.° afi.' 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de.. 

ejoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl.' 



f 1 85 mm 

■A 

N." ^.../..INome k/úC,Jl:lM.i,.dL.£. £Zk/ /i...:.IM.i^ls^.a^/3Uz.. 'ia...idflA. de idade de :^^,/^. anos, natûrafi 
/ 

L° de Mat* n." fl." INSCRIQOEIS 

Em.úa....de Í^ÂM±/.d£:^.:^.. de 19Èu 
Joi inscrito no curso de ^ ^¾^.^¾¾^^. .í'.̂ .̂ : .̂.̂ ■1.;<r*v 

..í.• 

Jí»•eg í̂fií̂ ĉ a no 

/lÂ. y 
afl. 

v r4i40í "V 

Em ...â^me L / / 

foi inscrito no curso ^ 

..de 19^ij 

Em ...J/ de 

joi inscrito nf^ci^so 

/:£jy^...<>*r:*. 

de iív^.-f ~ Em de 

foi inscrito no curso de 

Frequência no L." afl' 

de 191 

Frequência no L.'' a fl. 

.... de 19i,^ Em de 

foi inscrito no curso de 

de 191 

Frequência no L." afl.' 

ll.É>:......ï/Ll.. JL^LJ 

Em J.V. de L.L:U.:/..LA.../.:^....y.. de 191..,... 

foi inscrito no curso de L..LI..I...2...L/....C... /.'.... (..(.. 

(....&:.U.±.<,.x:í.......a£.Jía^^.. , ; ,. ' 

Frequência no L." afl.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 191 

Frequência no L." afl' 

LÍlh....J.o.^Jã. J"4^.Jû.&..:.... 

Em,....:.:.....de'p0cJ<' 

foi inscrito no curso de 

..de 191'. 
r 

.<Sí...... 

Frequência no E." a fl.' 

hMj^. C..^^:....J.. 
/ 

Em ..à.. de í^:iyU^!ílf^ÉÍ^ de 19^"/ 
foi inscrito no curso de 

Frequência no L." a fl.' 

.<'h.'...//..lÂ.iO>. 

Frequência no L.° afl.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 191. 

Frequência no L." afl.' 

Em de de 191 

foi insaito rio curso de 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 191 

Frequência no L." rufl.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 191 

Frequência no L." ofl.' 

Em de de 191 

foi inscrito no curso de 

Exequenda no L." afl.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 191 

Frequência no L." a Jl' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 191 

Frequência no L." a fl.' 

Em ..de 

foi inscrito no curso de. 

de 191 

Frequência no L.° afl: 

Em de 

Joi inscrito no curso de 

de im 

Frequência no L." afl.' 

Em de 

Joi inscrito no curso de 

de 191 

€.. 

V 

.i £m Û — d e .:'PÍÍ:^..í4A^íC......\írV\) .̂ de WUÍ. 

foi inscrito no curso di^ .̂.A<;M/..fc<r.i»u L v - - ^ 1 

Frequência no L.° afl.'.. 

Frequência no L.° a fl.' Frequência no L." afl.' 

Em de de 191 

foi inscrito no curso de 

Frequência no L." a Jl.' 

Em de 

Joi inscrito no curso de. 

de 191. 

Irequencia no L." •.- .afl.' 

Frequência no L." aJL' 

Em de de 191 
Joi inscrito no curso de 

Frequência no L.° ajl.' 

EXAMES 

/ No dia../.. de ,..'.M^j... f 

de 19UÒ.. concluiu o exame de 

û.idAMr^\^. ........K.'....-. 

/t. .^,. 

ejoi.. 

édia final .46éí/y......^/^;^^:y:nr..^... 

wlificaqào J...l:L...^f:^.[S<^.jL:iA.:í.{. 

\ã. L.° Ú4.h..M.aíl.'/>~ ^, 

No dia ...J...... de 

de lfi*fy concluiu o ffxame de 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

eJoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl.'.. 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

eJoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.° a fl.' 

No dia de 

derl91 concluiu o exame de 

OBSERVAÇÕES 

ejoù 

Média final t^tù^^. /^'^^^iW^ 

I}aalificaçãíQ/^4^i^... C<i.'..^fi,r*<C^...^ 

'ni. L." Œ^Jn"=^^ 

eJoi 

Média final •. 

Qualificação 

Vid.L." afl.' 

No dia ....'...j....de .... 
* 

,líi^r^.. concluiu o exame de 

duJ^ip, 
ff ■ 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

eJoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.° afl' 

iVo dia de 

hde 191 concluiu o exame de 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.° a fi.' 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

e Joi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." _ a fl.' 

No dia de 

de 191 concluiu o e.xame de 

eJoi 

édia final 

Hialificação 

«. L.° afl' 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl.' 

So dia de 

i/f l!>.l concluiu o exame de 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

e foi 

Média finaS^^t^ 

QualificaçiW 

Vid.L.° afl.' N, . . 

No dia de. 

de 191 concluiu o exame de .̂ .} 

efoi 

.Media final 

Q.imlificação 

Vid. L." a fl.'.. 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid.L." .afl.' 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.° afi.' 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

No dia de 

de 191 lyncluiu o exame de 

No dia de , 

de 191 concluiu o exame de.. 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl.'. 

efot 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl.' 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl.' 



ícu î ^̂ ^ - ^f- 2>1 

^r.Ajl... ^ome /^^ 
T7 

í...£:2k/.i::laá. .C /^ 'v^t4 Y. de idade de JJ,,,, anos, natuf^ 

L° de Mat/ n.° f l / IMSCRIÇOES 
) .-1 

Emr.^.:.lãe..Âl±lJ.a.r.l^ de lO^J 

Joi inscrito no curso de j!Í^r^'^.^ríí<^^ ■ 
EmMãe JkM:. 

joi insfiritg no curso de 

Freqiœncia no L." afU 
Jy... í̂̂ ' V 

Em .<J..lde ú^:i.^.d^.. :y:.:J2. dej^ a 
foi inscrito no cuxse^ ■U.U^^:7.í.:}^.£^.<i!^.t,^^, 

.^^..*..''/(..Í;:?:......é^á2rle.i3^ 

Frequência no L." 

Wlk 
afV 

Em ,è:U. de ^...:..^^:44::^^4^^^

foi inscrito no curso de L^.Ù./fih%^<?rrt.'* 

de lOUl Em de 

foi inscrito no curso de 

de 191 

Frequência no L." a fl.' 

j. 

Frequência no Xi." 

4 yh /JliA V .../..f. 

afl.'.. 

íiy... 

Em J - ^ í f e ŒlJ...Ux^ir:^^, de 19Ù. 

foi inscrito no curso de ..(/È£:£:í:::í:..I..l....L <:?.y..iA^.:..... 

Em ri...... de á^.'.'. 

foi inscrito no curso de ..^:^á2^: 

de 19^/ -ËJw../. de ,rik'Vr^^.. /;. de I9t^ 

foi inscrito no curso de /í:Sr/í^^^..kírí^...._.(^^í^ 

Frequência no L." afl.' 

Frequência no L° 

'l^^'Ju..^.á^...... 
afl.' 

..(B^.t.<i^.^..i^.....ti.j...i.Cí^/.L 

Frequência no L." 

f 
afV 
^ . 'V.X

Em ..:. de ':9r.l^:M.i^<:::>^....< .;. . de 19^/ 

foi inscrito no curso de .../lÃr£ji.£dir^lf:{ ' .' 

....iá^^&e^íáÍ3Èá^.:*^ 

Frequência no L." „ 

J^^.:. i3:£ 
afl.' 

.....//. ■f 

Em :..de de IH/ 

foi inscrito no curso de 

Frequência no L." a fl.' 

Em de 

Joi inscrito no curso de. 

.de 191 

Frequência no L.° afl.' 

....J.l..%>..'.....£.^.L<:i!. 

Em J....I.. de i.eã.add^±Jv:s^:v,, 
foi inscrito no curso de /É'...Cú..£.::t.:t.... 

..y.<í^..'..0.:£>3C..:t..U... 

19F..4, 

t 

Frequência no L." a fl.' 

^/.^-..JLAÍ.:^.. 

Em...:..!.. de ÍL ^ . . - . ^ de 191..,. 

foi inscrito no curso de 'f "^i^-?--<-r ^ <9€> 

'.tírrrXJ. 

Frequência no L." afl.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 191 

Frequência no L." afl.' 

ãe 191 Em de 

Joi inscrito no curso de 

Em...d. de 
foi inscrito nojurso fie 

..L..ií:1dá.£.ef..0Ci 

de 19£/ 

Frequência no L." a fl.' 

'L2a^....â...j^./a/. 

}.^ de k Itllti^ Em ,1?! de }C t£ 111 t.^^ de Wf 2 

foi inscrito no curso de „ ; / '<,^ ^ ■> 
^ 7 

'y.~:.±<?:...^..:í7....J....%..í:^..L. 

Frequência no L." a fl.' 

de 1911 

Fr '•eqicencia no L." a fl' 

Frequência no 
la 1 t\ 

afl.' 

Em ...L/^.... de Gài^Id^. 
foi inscrito no curso de 

0.4M(í^idã'..a£<.... ̂ A^droJLt.. 

/ 

Frequência no L.° a fl.' ^ 

//^: í^-íy.. xiaij^../.^:  

. Em de 

foi inscrito no curso de. 

de 191 Fim de 

foi inscrito no curso de 
(Ir nil 

. - . ^ , . 

Frequência no L." afl.' 

de 19Í',/ Em J.±de 

foi inscrito no curso de. 

ud.^..., 
.'.:?..̂ :rríí./-.<r. 

n de 191 Em de 

foi inscrito no curso de 

de 191. 

Frequência no L." a fl.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 191 

K.2s^in.iLLL.:ê:d: y.^^L^ d' 

I^r

fího de._ : L.J:l.J..ii.:10.1^ L.L / .c. .-^2^./.. 
/ 

EXAMES 

/ / 
No dia I.^ de 

de 

.k 
ncluiu o/exanie de .. (f!...:.Z<f/:::j:...€^.'^:0^^.^ 

e foi ^iá^:I:.Lt:l.J^:Í.J.:^3....... 
íédia final ..<Ç^J^í2li^UU^......J/:úí£^..:.}:^.... 
}ualificação/.í^Oã.M±^.. 
Vid. L.'"/...:j...J^....a fl.' / / . 

No dia //de .é^:./h^. 
de 19ÍL/ concluiu o jéc ^:.̂ .¾ .̂..¾^ .̂. 

No dia ..c2..... de ^^/^ 
/ / 

de W^JÍ^concluiuío exame fZa. 

/h//t',^^^/Jl^ M 

e foi ^ ; ^ ^ í ^ r i 2 4 f r r 2 ^ < / l ^ 

Média final ^ - ^ ^ ^ ^ . . . : : ^ : ^ ^ ^ : ^ ^ ^ : 7 ¾ ^ . . 

QualificuQão...,i^^:í^;^(<^/y....(?:ri...£iit^.lLt^... 

Vid. L: Vafi.' / . 

No dia ..f^.... de 

de 19:C c^wncluiu o exame d\ 

^ ^ : ^ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ^ <Sí '^ 

' t V / -
No dia .L.de .„íJ^'L-..i'...í.: 

de 191^..^ouchiiu o exame de t /'trrrr?... 

e foi  

Média final,:. 

Qualificação.....:.'rtir.:P.irrr

Vid.L." i..(i fl.' 

iL^r:f: . 

No dia ^ de.....fy./^..âr.Î^i^kî/S2::sJt.  
de 19ik incluiu o/xame de ./{é'é'ii''p3<^^<^'^^^.... 

..TÙ^.IÎ:±Vf:.kMf^..  

OBSERVAÇÕES 

efoi'i 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." ã..'....../.„afl' ...1...1. 

efoi 

Média final  

Qualificação ,. 

Vid. L." SL 

No dia/.../...... de ... 

■de 19^/.. concluiu o exame de....uJ:<^:^:j^1ffi:^..&:ií^... 

:/A  

e foi 
Média final 

Qualificação 

'^''Ul^.^^kZ:. 

'^ Ù 
■^^.■■:r-^râ 

.( ' . 

Vid. L." :^.icj.d*id. a fi.' f l 
/' /I / ' 

No dia /...%. de No dia de  

de 191 concluiu o exame de 

^<Í?4^2^?:1?«ÍS^:^^ 

Média final 

Qualificação. 

Vid. L.° 

'^A^^xe.  
e foi  

Média final  

Qualificação 

Vid.L." a fi.' 

No dia<ÙC de.. 

"de 19tS</ concluiu o/eocame dP^'^^^'^^i.aâ^Jl^'.Id^t.: 

No dia .Zô de 
de 19t1yconclwiu o exame de tB^^Z 

No dia de  

de 191 concluiu o crame de 

e Joi i0:^d<d^jaa^.i(Ò!. 
Média /íwar...-é^^<áá^^.<2.,'.^ 

Qualificação y!.,fí/2?^kc,rrrr.., 

Via. L." ....1.. ajV..//..à 

efoi 
Média final 

Qualificação 

Vid.L.'ZS^/ 

e foi  
Média final  

Qualificação 

Vid. L.° a fi.' 

No dia 'J.. de 

^e 19^Z~concluiu oeçcame de 

.if... 
.t—uunciuiu o 

No dia ..2::12. de 

de 191 ^concluiu o e.mme de f L 
No dia de 

de 191 concluiu o exame de . 

.efoi. 

Média final .i 

Qualificação. 

Vid. L.° 

efoi 
Média final 

Qualificação 

Vid. L." ./...:. d a fl.' /Z.Zrr:.. 



187 ■•ii"«""HPi"«»»l»™n 

J_ 

N. o i ^ 
Nome:, rz ^ / 

Ui^dmidiat.2^Jlf2£±.:^l£M£.^ àe idade de / 7, anos, nahr 

L° de Mat/ n.° f l / I INISCRIÇOEIS 

EmlLde jMâM..Mr:.j^n^. de lA 
joi inscrito no curso de '9r....A±<^h.&:±t.*a 

Frequência no L." a fl.' 

" ' . / / i . i J!.^... . / : .-^ 

Fm Ali. de .4£i£^^.l.Z..ué..Jr:J^ de 19/ 

6 

Em í...de 6^^^. 

Joi inscrito no curso de 

'é::í]ã^..&:i2L.... 

'ûr:ûy de 19}/.^ 

-^:.. 

d...... de ákuÁl. Em A . . . de ÍJ^UU.UÂ.V de WÍL 

foi inscrito no curso de L^Cfii^Cr^'i^^i^t^iC^  

Em de 

foi inscrito no curso de 
de 191 

Frequência no L." afl.'. 

im . ^ . ^ . - . . . ^ . / / - - í ^ . . 

foi inscrito no eu/rso de /^5f!2<ír^.2^;£^^l.:i^ .<xi 

<requencia no L." afl.' 

Jl^L.Jfí..± il^i. |/.|,: 

/ ■ 

v^<iaíveyu/íc^ . 

Em . / de 

foi inscrito no curso de 

deWjj 

'..y... 

Frequência no L.'' ;. a fT.' 

/ ^ . ' . / 4* :£v J^t......AM:y... 

Em ±1 de ^<?:^i/../..i:._.V.._ _ de WlLx^ 

fóuinscrito no curso de .■t'^...t^.^</..i^.l^. /:f;L..' 

..MLé<(M.fik1k1brr:^Jk{.. 

/ / 

Frequência no L." afl' 

.;2.^.,Mp. 

Em JM de SAU.:.l^:l.^..:lr.:...U. de 191 

foi inscrito no curso de Ld.i::Ll.í..L..L <!?...<í?; 

....L..BdAy(.y<r:a/. ef...4..:. 

Frequência no L." 

J'^MjApa.... 
afl' 

tl....:hLJj..Âky.. 

/ 
-o Em .../ de Í....'.' 

foi inscrito no curso de 

deW// 

Frequência no L." afl.' 

Em ãe 

foi inítcriio no curso de 
de 19 f 

Frequenta no L." a fl/ 

....:./¾ :y.<...b....MU íC.í.í í-Jí:. í^if 

-Ew àe de 191 

foi inscrito no curso de 

Em .J.12. de ,.̂ òf.í̂ /Z:..v^ .̂./<.< .̂...:?r....íí.....j 

foi inscrito no curso de A^^A£..^t::L^::: 
191^..1,. 

...ï'  

.̂.;>r.:Tr.i::.n. 

Frequência no L.° 

d^.Jjki. 
afl' 

Em de iJrr::t.:í.l:írí.:í^..^r:1l>.:. de 19Íl 

foi inscrito no curso de ,...^^4^^.^.rf^...;?..^.if.. < r̂ 

..9.::̂ ..̂ ./(2-1^-.̂ ..:2:2.-(.̂ :7 

Frequência ne^L." 

/LJj. 
^^ 

'...Mfnj... 
afl.' 

JIALJ^ l^V 

Em ./... de {MMÁ:. 

foi inscrito no curso de ......Œ.u 

/ 

ír^....^ de 19J// 

a/r u^ /</'/ ' 

Frequência no L." a fl' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Frequência no L." afl.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 191 

Frequência no L.° afl.' 

Em , de 

joi inscrito no curso de 

Frequência no 

Jl 
afl' 

X / . 
^ r jtXSJ^. ± ^ 1 ^ ^ . . . j r : v 

Em iL de ÂUL:%,tJLr9 de 19f,i, 

foi inscrito no curso ãe:...lr{l:íiJh::k^^ff:d^.. 

t?...^jA*:....J.£dki:±ái:rtr.. 

/^ 

^p..k...^i 

Irequencia no L." a fl' 

Em de 

foi inscrito no curso ãe. 

de 191 

Frequência no L." a fl' 

: 

Frequência no L.". a fl' 

Fm ...../ de ãr.l::/k/^U^.. 

foi inscrito no Cf^rso de ... 

L <£lt2....:Bn±. 

i^^^...;2r:.:^í de 191 í 
tA:X£ ; . 

Frequência no L.° a fl' 

.Pjk.: U.f.í.3f.. ±1^.X ÙU^JL 

Frequência no L.° 

'..l^l:.Jí^£}L 
"AV 

..J^L... l:f,ii 

Em..L... de íJ±l:ájIí.^.^. de_mj!.^ 
/ • 1^ ' 

foi inscrito no curso de ..^■■L.í:...^..L...Í...f..í'...L3.....^..j. 
....í^A.á2I^...L.<:..cS.-rf^.'y^ 

Frequência no L.° afl' 

Em de 

foi inscrito no curso de 
de 191. 

Frequência no L." ajl' 

Frequência no L." afl' 

/.y.2:. /J4..a. <■ O-

I 
11.4 i.X. 

Irequencia no L." afl.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Frequência no L.'* ^ a jl' 

de 191, 

de 191.. 

^" í àe de ^ ¾ . 

foi inscrito no curso de 

de 191 

Ue n^oRudi y.. 
ir 
:Vl filho de U::.U 

1~ 
ytr\^j^ 

EXAMEIS 

\ 

í 

\ No dia uV de 

de 19É^.lconcluiu o e/came de .. 

efoi /.■yl^£..2<::i<i2.:2/r/2±^^ 

Média final / ^pC^ . . ^ í ^^ í ? í«dá2 . . .Z^ 

}uaUfica(:ào.....^jMA:l.'(:^.'.£>M<Ù^L  

\id. L^/^.tia fl / i " 

No dia</.fí.. ãe 

1 / 

^J 

i de WjLd concluiu q exame ãe 

kû.lLry....  
.trZ?.. 

No dia ../..íL de (^1^1.^^....^.(^..^ .^ 
ãe 19f .J.. concluiu o exame ãei /...^.^ù (^:^..i:.^..i^ 

Z-rrz,/, 
;.7 ; / / /"« .7-n- T

../.:. 

ef 
Méãia final 

Qualificação. 

Vid. L." ../M 

Qualificaçãu^f!^:^lrí.^..(S::t../^::lr.l/ú£..r: 

Vtd. L." ÍU4ím.afl'//..U....Ç.. 

No dia....ti. ãe 
fde Wjllconcluiu o exame de íi.l;!k^i:¢!r:^1:^!<7^k<:..tS,.<^.. 

ãd:^/.! 

/ ' 

....efoi /^iM::l2r.2a^.^.. 

^Média final ^ 

Qualificação ..i^/Vjfr^.<^<.^í'i^^:~ 

Vid. L."/,..3..1^ fl..'/Á/. 

efoi 
Média final. 

Qualificação^ 

Vid.L." a.Lí:á^.afl'//â// 

No diaf^Mde... %1tidCr:l.ta^. : 

ãe 192.J.concluiu o exame de ^ . 4^.^.^^^1,:114^...^^1^... 

■^.sLà :/L^.:.. 

efoi / ' 

Méãia final 

Qualificação .^ ..t̂ .r.̂ L.̂ í*-' 

Viã. L.° .'.idXa fl.'^.Ù 

...:.....^:../.:. 

No dia ãe 

ãe 191 concluiu o exame de 

Nodia^.d..de J.li:.l2:.Xá:.J.JkíyL:^.:^i 
' / / 

de 19Í^Jconcluiu o e/tòime de i..,:.. .'.já^é^r... 

:±:PtJr<ar/ 

efoi 

Média final fc--. 

Qualificação ..:.1.1%. 

Vid. L.° !.l.$..!..ya fl'.$...h.. 

^.J Í ! : :^£Í : . .>ÒI>. 

^¾ ãia..../. ãe 

de 19í.í~ concluiu^oexame de 

<?ÙA.m4/*i^t^....e....<mÀ 

Média final 

^Qualificação. 

Vid. L.° 

— ■ 

afl'.f.£ 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.° a fl.' 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl.' 

No ãia../..'..f.. ãe ■ ■ - .̂.- i. 

de 19^ J concluindo exame de i^^C./:^ ^ 

..../^:..:..lÉ!J&^ £<è,.a<ù;\c:r.  

efoi 

Média final 

Qualificação 

Viã. L." a fl' 

No ãia....J^rr... ãe.. 

ãc 19/. l^concluiu o'^œame ^--7^¾¾^..Í«<.<S<. 

.é...a'vrji..^^et'Ui^ 

.Í/TA J 

efoi x^:ad^.aúc^díh^.... 

Média final .^-:^^^:....-::^^^¾¾^ 

QualificaçãQ.......i:Ufp1.!.ah.!.a^ír:idê^ 

\. L.° ^.^Z. / f l fi.:...á. Vid. V. 

No dia..[...ide 72.:p.^âMlll.ífr>ClC> 

ãe 19^S concluiu o exame de (Çr:i.££..i...u'^.<.i:. 

e foi úiá..Í.'t<í<:U±..^.m/... 

Média final Û...Ju...>.  

Qualificação /^./M../.....C.Í...^.^tÙL. 

Vid. L.° .l.t...D.+ifa fl.'.^..(..  

No ãia ãe 

ãe 191 concluiu o exame ãe 

e foi 
Média final 

Qualificação 

Vid. L.° a fl.' 

No dia de.. 

Jle 191 concluiu o exame de. 

No dia ia/~/.....de ..., 7<U:^f:klt(1^tr^. 

ãe 19ÍJL^oncluiu,6 exame de. ..úfl!Z^'.^!^ií^X<u::úr:ídC.. 

L 

efoi 

Média final 

Qualificação. 

VidíL." J.'.. 

7i^fXi(>éj/y:d^X. 

' Grrt ^.0.0^. 

.../.... 

No dia /....1... de 

ãe 19^i^oncluiu o exame de 

:'!.±:0r.ã.í.dd±.tluí:ò. X 
,ííí^ 

efoi 

Méãia final jr : 
Qualificação J^L'*:^ :■ 'r:"'^... 

Vid. L." .fXèf.}A. a fl'../..p... 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Viã. L.° a fl' 

No ãia ãe 

de 191 concluiu o exame de.. 

efoi 
Méãia final 

Qualificação 

Vid. L." o fl.' 

OBSERVAÇÕES 

/J 



■\ * '^yj" ' ■""" 

f ■' I ■ il 

a? 
/W^ 
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•A 
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dé idade de anos, nature 

\. 

L° de Mat/ n.° f l ; 
■ * f'7^ INSCRIÇÕES 

Em.UL..de {M.nCd:L 

foiKnseritp no curso de... 

J::M:./.l£Í..L.il^.... 

...^.. de 19£.<^ 

Vr::^...y 

Frequência no L." afl.' 

/':./2- m^ J:ÍL..Í/.I2 

J EmJL..de L^ 

foi inscrito noeurso de ù. 

deJ9Éy 

'.(S^f^.J. 

Em .Jj.de Lk:. 1^i.j.í:::(.dr^..y...^. de 19^ 

foi inscrito no cuvso de ...7/ <&í?.-:i?.i..2X.<iQ_,.t_.<^ 

...i...Ù..l.L..l..L..L.L.lf.:..^.. ;i...^..í:./áir^.^.4...1i 

Frequência no L.° afl.' 

'" Í;...,./£ív jEhJail 

Frequência no L." afl.'. 

...2l...p..../Aliúf. 

Fm...^i... de L>. 

foi inscrito no curso de 

Em de 

foi inscrito no curso de 
de 191 

\ ' 

Frequência no L." a Jl." 

Em d^ 

foi inscrito no curso de 
de 191 

Frequência no L." afl.' 

líOnz de 19j^J 

Freqtiencia no L." a/Z:* 

Em de 

foi inscrito no curso de 
de 191 

Frequência no L." afl.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 
de 191 \ 

..Lk:u/^Z^.£^Jí::>:..)a.. Em tu...de ti.:./:r^^.././<^.....b... de 19É.U 
foi inscrito no curso de UA...<t.:£.£.^..l...t..iL::..i(?...C<.... 

.L..Û<^.^t:;i^r::f^^::^? 

Frequência no L." a fl.' 

./r/.......M:...//..u.á^.. L.....é(:^.4utíjA^,, 

Emi./...f.de (.U.U:^/:j:£.:C.t>. de 19Ï;... 

foi inscrito no curso de ^..âA..:Á^.,:z..^:tr,^, 

..ll.^4r:>rrxah.z^ 

Em M. de Í Í ^ ^ 

foi inscrito no curso de .....L 

t..í..M6d..t..j.:ií.J:Â.z^± ...i:.. 

4../^.j 

XTk........ del9fJ 

Frequência no L.° 

...41.^:^.:....:ól^..u:.l/.... 
afl.' 

Em de de 191 

Joi inscrito no curso de 

Frequência no L." afl.' 

■l 

Frequência no L." a fl.' 

(n^. Jjh'....à..ílã.. 

Em de UA^^^^^^ „àel9Í../.: 

foi inscrito no curso de l"'::::4J.ûA.^Î^t<'ti'V 

/ / • / 

Frequência no i . " afl.' 

Em de :.... 

foi inscrito no curso de 
de 191 

Frequência no L.*' afl.' 

Fm, de 

foi inscrito no curso de 
de 191 Em de 

foi inscrito no curso de 
de 191 'z 

1 
I 

Em...1/.. de 

foi inscrito no cursg, de 

Z^^:í:M.0..<n 

Frequência no L.° afl' 

^:2.:. U...... 

Em de 

foi inscrito no curso de 
de 191 

Frequência no L." afl.' 

Em de 

foi inscrito no curso de. 
de 191 

Frequência no L." ^ afl.' 

A ^^.¾ 

y / y 
Em M. de LJè.llMA±^Jr....l:. de wf./ 

foi hxscr^o,no curso de ..^.:^:::1...^.^^. :^0?r_7 
A.? ^.... iVcT ^½^ ' ^ 

Frequência no L.° a fl.' 

Frequência no L,° "afl.' 

Em de  

foi inscrito no curso de 
de nu 

Frequência no L." afl.' 

ie .̂. 

Frequência no L." afl.'. 

il.l.,:/2. 

Em de de 191 

foi inscrito no curso de  

Frequência no L." afl.' 

Em ...de  

foi inscrito no curso île . 
de 191.. 

Frequência no L.° a fl.' Irequencia no L." afl.' 

Em de  

foi inscrito no curso de 
de 191 

Frequência no L." afl.' 

wmmmmmmBm 

* * Éf 

/ < 1 

'de I4ffk^. ...m'.. . ■■ : ' / / 
...fího í^..4^Z^//,Ux:' .Z^:í^^ , L^  

■f . J / / 

•t.; 

EXAMES 
♦ 

mid de ,^r^i^4:ií ' .^^:V^ ^ 

concluiu 0 exame de A}^r:^..á::l ^:.^^:.: 

No dia. 

de 19jL..i. concluiu o L 
ãd.i^M.:rL^±i... 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de ,. 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de OBSERVAÇÕES 

. e foi.....1^^,^.1.1.^0(:/1::1^^.... 

Média fiúal ....é. 

\Qualificasão.^..ití:^f^^^^^ 

:." ííJ>mla fi,.' JÈ2 

No dia de..: 

%e 191 concluiu o exame de. 

4 

efoi 
Média final 

Qualificação 

Vid.L." afV 

' No dia .....de 

\de*l!)l concluiu o exame de. 

■■ ejoi 
Média final 

.Qualificação 

Vid. L." afi: 

No dia de 

Me 191 concluiu o exame de 

'{ãi.U....:±.:::7!^.aÂf?..T::^.:.J.. 
•• efoi 
Média final 

Qualificação...... 

Vid. L." a fl..'.. 

efoi 
Média final 

Qualificação 

Vid. L." a //.» 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 
No dia de. 

de 191 concluiu o exame de 

efoi 

Média final...;^ 

Qualificação 

Vid.L." afl.' 

• ■ « , -
e foi 

, No dia de 

de 191 concluiu o exame de. 

e foi 
Média final 

Qualificação 

Vid. L.° afl'. 

No dia de . 

de 191, Concluiu o exame de 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl.' 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

e foi 
Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl.' 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

eJoi 

Média final 

'J^ualificação 

*iã. L." afl.'. 

No dia. de 

ill' 191 concluiu o exame de 

■ e foi 

Média final 

Qualificação 

'Vid. L." a fl.:. 

No dia ; de 

de 191 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação , 

Vid. L." a fl.'... 

.efoi 
Média finql 

Qualificação 

Vid. L." a fl.' 

» V- e foi 

Média final ., 

Qualificação 

Vid. L.° a fl.' 

No dia de : 

de 191 concluiu o exame de 
No dia de.. 

de 191 concluiu o exame de. 

efoi 
Média flnal '.. 

Qualificação 

Vid.L.° ...afi.'.. 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

e foi 
Média final 

Qualificação 

Vid. L." ...'. a fl.':. 

efoi 
Média final 

Qualificação 

Vid. L." afl.' 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de.. 

efoi 
Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl.' 

..V... 

O 

http://Jj.de


U - V ^ ^ A ^ ^*> 

N: .Nop^e..  ^:íJ.ÁÂ£lJ:áJM.......i. /....íJ^..^.ál^ / '.J.J...1.LC..  àe tdade de ....//anos, natural 

L: de Mat/ n.'' fl." INSCRIÇÕES 

Em<í.cJ/..de 

Joi inscrito no curso de  

.Átkía.J:.\:.:h:0^.. 

^:.:}^. ãel9£i: 

'i.Âcr::::..^?Lr::. 

FreqiœneiaJ no 1 afl' 

Emrr..2.Z.de Z£:iL^/:±Jkd{SiOP. de Wtv 

foi inscrito no curso,ãe L.u.i2.^.:.kl::£^}:li.r<,..:^ 

■■■.(.^Afi!Í.±1Lír:Míí....r^...é^ 

/ 
Em...k.....de 

Joi inscrito no curso de 

elMaC^..  

T 

'̂ ^ 4̂ 1 Em^í/... de i:.A../..^..iÇi^::f...:^.:^. de 19JÍL 
foi inscrito no curso de . . . ^ - / -^ / -¾.c2^<H •f:^^ 

.IjL.A.lh:x ,:....ko>. :ií.^--^>w : 
/ 

EmJ.^..... deé.^...^±.{:±^..i 
foi inscrito no curso de... 

.,....^.... de 191 

'<:.* 

Frequência no L." o.fl' 

M....../^. 

Frequência JM/L.^ 

...J..::...h.ff..M. 
afl.'.. 

Fm á . de. 

foi inscrito no curso de 

r 
.k 

.■Df:::XP.. deWJ. 

Frequência no L." afl.' 

ãl 

Em _._ de IUé^^£:.1.jkdki=r^l de 192 l 

foi inscrito no curso deC^të.'^rZ^'^ 

Frequência no L.° afl.' 

;.: á..Â. 

Em^ 

Frequência no L." afl.' 

i!..c>/.. Lé. '. -

Em^. £.2... de L£l.:L:U:ídí :^:n-? de 19JÚ.. 
foi inscrito no curso de LL.f/..:/..:.u.l....L.í...í...l.(S^:í^... 

./....£.±:t<.1::!í.^:v.......Ç..£^ 

Frequência no/j 

/:/u 

Em L.de Z^:2^:7^iÈ:tÍ^a-:^ de 101 

foi inscrito no curso de ..^ju:../í^..i^:^1>:dí..Lái.L'. 

Frequ£ncia no L." afl.' 

n. ' ^ ^ 

MuÍ£j2.u^.e...£jic£(^. 

X... afV 

Em — i . de LL:.U^/íi..LJ^.rs> de, 19Í.L 

foi inscrito no curso de Â.^.i(:.á...C...L..l .ÍL.ír...2. .....:..;. 

. . . .^i^.kir>3£2;^' 

i/.... 

Frequência no L.° afl.' 

..lâl k. 

de 191 :... Em ...il...de 

foiinsciito no curso de é.../^<^ 

Em .̂ .. de >.M..^..!^.f:.:í:.ifr...Ít:±:::9, de 19£l. 

foi insoito no curso de'^../....^J..?..i:i?..:r'í^ t ^ o t <r 

foi inscrito nojurso de 

.Â'^y Jb^:..Qjk. 

de 19£i 

Frequência no L.° i^afl' 

C^ lil (.''LCM.lli.. ..j. <i„ c^j.r 1 

Frequência no L." ...afl.' 

/li 

Em r^J.ãe iC..Í^.:±tf.l^.US^C:i(J^... 
foi inscrito no curso de /., 

de 19£á 

£<ãr.éf±^'£..<Z. 

Frequência no L.° 

: ^ : 

/ 

! I r Àl 
Frequência/n/í I/,3 !..„ 

d.....m.Jr, 
afV 

EmJ:...í.ãe d. 
foi inscrito no curso de 

de 19jt/,> 
.e...<}<....l.e....'....(L 

Frequência no L.° afl.' 

Em..L...... de â±X.x..//:j;..l.i..:m(l de 19£l 

foi inscrito no curso de .//^4^::...^^.^-^ J7,X.*'<Í.. . .<<U 

'}^'(^'f.*S.'.*r:.!(^...7..%.^efr/:.'.. 

Frequência no L." a fl ' 

d.ii 

UÍJLTX Em I de 

foi inscriiojao curso de 

^.) de 191 

Frequencior^no L ^ a fl.' 

:..Ù2.: : 

Em de 

foi inscrito no curso de Â'!d.:û.£..:tdl<^c(,:::X^.  

..Adrí:2.i2^..r..éíM::iL«}..^. 
/ ■ - - - -

Em de 

foi inscrito no curso de 
de m ^ 

..^...<.'...JÍ./...^.Mít..1!:.fr.r^... 

Frequência no L.° a fl." 

-ËWÎ 7 de Ch^^^......tix^ ^g i . 9 4 4 -

foi inscrito no curso de ^y^C,<l.<at-*«-*..'<2-..<5^ 

Em pi. de lfé14^ldkù^.L:k.Z...^,... 
foi inscrito no curso de ^ . 1 . . . Z ' . / . . . J : ^ : ^ 

...í. .1 .k:24Í:<$22^i^:l.-

ãf.l9£/ 

Frequência no L.° a ti.' 

ã, L....: 

Em L de LM^Xtt^k..!±:..:.v. de 19ÍJ.. 
AP / 

foi inscrito no curso de JUÁ:C.Ú./^.:L:1::.U::.1:.:::U. 

Frequência no L." afl.' 

Frequência no L." 

& ^ .  

afl.'.. 

.......LL :2.±..h£2í...^..d..±:k3^...4?X:^ 
-/--

Frequejicifkno L." a fl.' 
^ : .:^/.. 

Em de .í..r:.iL.^.í;;á;;.:íx:/ 

foi inscrito no curso de 

....-.¾¾.¾^^  

de 191. 

Frequência no L." afl' 

Z^u^^Á 

Irequencia no L.' .afl.' 
■- O... 

..w. 

^»»*^ de. LhJ^zi*^.* de 19SJI 
insm,to no curso de (AJ}r^...ír.(K. .̂ Vu-iXAĵ  

;s..í\vv. 

foi insç]:ito no curso de 

Frequência no L." afl." 

1,«, ' 

o (.. / . 
' v o / . -

àe^^'f^i/'i^'^ /"< Â LdM...ã^:.:.ái:.... ...... filho de...l^.iA.Ui..lã. / . 
/ /) 

u 'M:ú^ 

EXAMES 

/ ' 
/' n No dia^^.'.J. de 

de 19JL..I. concluiu o exame de û^.i:^.. 
..AdÍ2].U.2Jtm^L. 

efoi .<í^£^.í:?..:^;a./v. 
Média final ....../.^2á,á^r::í5^^,.^i..,^a^ák^l^:5^. 
QualificaçãoÂ.ikOí?.^M:iSrr7.... :... 

%ã. L." Kã.i:^:.. a fl..' Jù' ^ 

r. TTT 
No dia J....Ude .f<:1^.kL±,..:h:.\?..  

19^1.. concluiu o fxame de 

.efoi...áá^M.±í::k.. 

tédiã final ./^^^/^2^3^-^/:^^^..,.-^^:¾^ 

Qualificação .^^<.Í..Z>:?:r7 

Vid. L." ....lã.......a fl.' Z~.à..i , 

Á 

No dia .n,..í<.....de j'f r^.(r ^^.^a 

' da9à<í^^.í>A..J,i.a4^. 19£.0concluiu o exame dg^âd^^.û../l...lM:M^.^:<~^.. 

í....£i4<i!UL..ÍC<^A).6:u..Í.emJJ..... ..̂ -i-tf 
;\v 

efoi 

.Í!i^teL..lC.i^:\.6fC...h.e^.a 
M'im^u^ica^C^dAtíi.^.i/i^.1. a.'.....\A 

'Média final Ck^CÍâ^4....d^:U.í.ai^ ^ / / 

Qualificação de.. I^'U^U.(UM:Í../L... X.\J... 

Vid. L." .fò.ef.eJi.... a fV â 

No Aia.../..k:àe ....i./(^.^.L.]2... 

de líii^J concluiu o exame de , /..l:x^.Ái:..if..C 

^^.^if^4:hí.x.±.u..(^:.....j^::)....Lí..;:iíU..'.l^Ux^ 

efoi 

Múdia final. 

Qualificação. 

Vnl. L." (lUi'.f 

No diaJ.....Lde.. 
/ / 

/'' 19^^con(^iu o aoam.e.de 

t ^.eM^...<uJiLj..../.S.Uú 

7 

S.U:l..i:.tr.... 

efoi . ^ ^ ^ Z r : « . . . i ! í : ^ k ^ ^ . 

^Média final..lS3lÙrrrr.....y.JLU^.:Ù/y:^:/.. 
Qualificação ..Ji.'l^:^..'.^^.*:.../'. :/:.:^. 

Vid. L:° i0íé}.....Jà /Î.*./.',: ■ • / ■ ■ ■ 

No dia de Lfíddd.^.. 

de IM^.^ncluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação i^uun/icu^uu.^ —*-.«r:.*ír. 

Vid. L." .s..UU^ a fl.'..ff..%. 

■ \.t<:i>j\;!. .̂ ... 

No día_.jw..:... ríe.. 

ir.^i<.Ù^^ C^ 
. 

't 
ír.ikL^.^:V:1U... 

de 19Í^Iconcluiu o dcame i 

.̂ oZ/' i X Ll.<<iM.d:1l.,:k:%r..d.j<ík'..ãr.4^.^.^ 
.(Míl..í.u....j2^.::...L::±±id.C.f. 

e foi .ídLi^.d.id^.ií?:^. : . jA. 

Médta final..CJJ^.1tÍír:i^.....:.3^.^dJ<i?...'y:^ 

Qualificação^{iíct<:tdl<k:^^.. ftl^:.'lf::%<r... 

Vid. L." ÍU,±fi..afl.' ^l

Nodiall&de J...l7.:I^^J..1>.7....á.:J...n.'. .-

de 19j!jJ...concluiu o exame de.....^j^ 

'.a..J^.:..^O. ■ ^áa:.u..i.$.ixxd....^ 
u 

/ 

foi M:ír.Lá.*.J...Í:Sáfd*^.. 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl' 

/
:^. ^. 

r-/ „ 

NodiaJ'.L.de ^/. 

de Hu^.'T.concluiu o exame de .r>í...,.'f!<?<: Ê ._/.. 

/5.(ar..4*f«:..>fe 4 ¾ ^ \ 

efoi.Lã/. 
Média final f 

Qualificaç( 

Vid. L." í.jí fl.'..J..., 

No dia ,î ...?."̂ e.. 

de 191f^.^oncluiu o exame ÍÍÉJ.. l.."k*:r:̂ lrr:>> M . 

Â, 
..!]W:ft3sí::; 

.^ .;:..nírr..ftr;?n:;?:r;?r...f-̂ '*' '"'"̂  * \H^....d^.' 

e joi :.'...:. 

Média final . 

Qualificação 

Vid. L.° ls^::iLÍã fl..' 

f) cn 

!x!^..m.... 

N'a dia de 

de 191...1 concluiu o exame de 

...Ld...^ 

.* e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.° a fl." 

3o No dia Vf/., de ÛXiJ^ 
de 19Í^ concluiu o exame de 

....:2^.iç(^. ^.... 

,e foi 
Média final 1 

Qualificação^.,.. 

Vid. L." .r.:...:.̂ a fl. 

uL ■^^.-Vi No dia .:3. de ...'^^±...n..*^ 

de 19Í^*Í concluiu o exameÂe ' 7T/'.«rT-frt •W....**..**:.?*.*.. 

e foi 
Média final.....lAjS^.MfíinL.'» 

Qualificação ' y? 

Vid. L.° a fl.' 

* t v / - ! 

f V-i ' 

JL No dia.t.J.W....de 

dç 19JL T concluiu o e^me de .... 

.//.4^ c..<it^.yu..c.a.<. .tí<a..C*í«t 
f / Jf. — \ ', 

'J.tM.^.i».^.!. .*k.lç>L 
i/ 

efoi <\.A4. 
j 

Média final 

Qualificação 

Vid.L.° '.. afl.'.. 

\ 

No ãia.^....i. de 

de 19^^mConcluiu o exame de....../*. 

efoi 

Média final 

Qualificação ^ ̂ ' ^ '?-' 

Vid. L." 

^.1.:.  

a fl.:..I:I..L.... 
X 

No dia •Í.Jde Ú..L^ 

^¢-...^:..0.1,4^...1^.)^. AÍ)(*Í.. . .ÍA;Í?../Í;V. J \ / 
n^... EA 

.L.1 ' 

jsx.^<r\^J^.. o^t mfr:ir,*fr..\..l... 

efoi 
Média final ...d%\..CK,é*:dL4f%......C^..^^^ 

Qualificação >r?l*?^. ^ \ ^ « -̂»-' 

Vid. L." ÈSáM^a fl.'.. \ 

OBSERVAÇÕES 

.....íin....^.'..tÍM....(3U!. !kù^2*.]a....j  

.J:..í .J. '^..^<^ifSlù^....ÛU. f3..àá..^ 
.iJL.L.^rL.tà..iJ^..Í!..._.>iut<t áJ^:..Ú^..'Íh... 

..■Lí*r...„.vsjt«MjW. iLtAiCTÏi ■...: :.t,<**...LxíJÍ*> 

.tLO. .í*í̂ nr(l!X......̂ Í-4«.!fcMr!*?..̂ . "T^:^. Lí^... 

ISJLM^..'^^. /^>^íí!ky?.....„.')*:^....í'. ^ - :'^' 
[. yí,'^ Stt -t-coo 

J^l No dia^ídL.d£ J..ak./ut.JLâ^^ 

de mS^ concluiu o exame de Í,<M...Í...ZA...1^.*!...Í.. 

■o^ÃnCS ...C-.ÍV .JL,. 

. ( í k M i í ^ e foi CÍ.t:^... 

Média final <tA<:fk.<K^.f<^^ <^JMs..:y... 

Qualificação^....^ , 

Vid. L.° .../..LJf.ya fl.' .É....T...L 

No dia de 

de 19J. ':..... concluiu o exame de x..íiu-i:..fe..:. 

<<;feiík..u3w^;.ife;...:-...^ 

efoi ::L:.:...:..!..^:.L.'. 

Média final i..'. K<±:^i:*r^.. 

Qualificação.^ dâh. 

Vid. L." .LÍf^i. a fl.' 

%,yV\^ 

ahficação.. .:lÍ!^r«í1:íV«. 
l L." LL^i. a fl.' ^±7 

;.::±;n^t. /*T -^ ;' * 

.k», i^.SJtdâ : fr-

http://L-.de


1 
N !" ..jj,diJ......Nome., W////1^ ÍM2áJ^.:í:LMádU::::(2L:.. de idade de /./.,.. anos, natura 

L'* de Mat/ n.° fl/V INSCRIÇÕES 

Em ....I. de LtMM:^..y^.t 

Joi inseiito no curso de JC<. 

,_JcJ.jí;^a.^..dL.<í.ai-*::::rr.. / 

de 19^1 

Frequência no L." afl.' 

/ > ÙIÎ J.)é.//i-

Em / de. ..,...:....^..í.£i4d<^:y^de i â ^ / , 
^ ' / 

{£../2^..:/:.7:.:1 Ai::ir^*^z:t.  foi inscrito no curso í?e_,. . .^, ,  

..^á..A.ã.\.:C^.£jr...lÍ!Qík.....4.Á:í^/£A£^^ 

Frequência no L." 
^ y il 

afi:  

■. j . : i j / i 

../' de ùCM£L:t>dc>. Em .U. de Ùk.:l.M..L:l<ù^.:....^..'. de 191. 

foi inscrito no curso de LLi....l.i...t..l..i..t..i ...^..... 
/ v 

L.£cÂ±<t:á>c.M....£/...á,±.<Í.Ll.. 

Frequência no L." a j \ '  

.....d.l.Ã2L..jMpÚL Jl^í.^/£.^lyV.,„ 

Em ../.......de /..U..)í^...t..jfl:^....l ^de Wlia.. 

foi inscrito no curso de .^fi^.r^fZ'./. 

Frequência no L." a fl.'. 
V , / _ / , n Cl 

A.f£y.. JílJ2....1í:^iú> 

Em.:à.ù..de...A24^:1:.ídh'<^. de WÍ! 
foi inscrito no qurso de u.^Si^ùd<4!uL4.ijCSr.:.ii.^.../ 

jdú^is^a., ^....á!:. 

Frequência no L." a fl.' 

'"" ' ' ' ^'Ml  
/ . / . 

Em...^lãe.....J.^.â:±2fa^...a:Jl de 19f..,J 
£^/ / J J /' 

foi inscrito no curso ãey..l^.íâíu.\S::í'!:íí::í^....../^:^:^....f... 

û.. .±kial4.rfi.ù. 

Frequência no L."  afl.' ., 

Il Îf^. 

Em.^<uli..de /íL.ík:/... 

foi inscffto no curso de ...i^ir:^4:1....&.(!L. û^rr^C^::::^.. 

,:.̂ 2.!ú̂  Z.. .^ é^-^^ 

del9t</ . EmÂ.y.ãe .V.£: 

foi inscrito no curso de 

Frequência no L.° afl.' ^ 

.■ Jl.^...y//^.^^ ^'LM/ ùny 

foi iiiscrito no curso de 

....éUídíMaa^..t^..<£.^.....^.'^^^ 

Frequência no L." afl' 

/:./l<h.:..4d.fím ^Zjjs cy\) 

Em .hlàe ..A.â/^M

foi inscrito no eurso 

f 
/ / 
/ / 

Frequência no L.° afl.'  

C^J2.. él/.//P.. J'. ^gkV... 

Em, kr..... de .J.m£±j^di4!^f^:22i2. 
foi inscrito no curso de 

del9fy/.. 

Frequência no L." afl.' 

..^/., -i/̂  i'/?.: r/ int 

Em de  

foi inscrito no curso de 

de 191 

Frequência no L.° 
^ .:1 

a il.' 

'' ff-4..Ï. ^■f 1^--^.-

.^ _ _ 

Em !c....lãe fJ...U.i..1^.Xú^..l.*r:^.. .^ de 191LI 

foi inscrito^0 curso de ....Q^.4..%lÂ:rT.^;^d<P...<^..i^.:/!fr. 

û....0jL.ld.if..j:f..'!k.k LMIÎ..^.^. 

/i 
l 

Frequetitia no L." "'^Î^' 

...4^i.....u.k.a ^:"' Lirj)..... 

^equen^ia no h." a fl.' ,. 

.....J^:....A;f^J^ ^"^..Jâ^.^... 

Em J...L de /aî^^/^::^<â<Vi. 
foi inscrito no curso de .<'̂ írr^:rí 

...^UC....,::Jía^JíX.4(:Lldr.ír<jl^a,r^^± 

Frequentia no L."  

..,^/:y^..'.. trj..ù.v.... 
afi: 

:....lr>k:. ..D.....p:3f.... 

Em de de 191 

foi inscrito no curso de  

Frequência no L."* afl.' 

Em, de  

foi inscrito no curso de 

de 191 

Frequência no L." a Jl.' 

Em de 

foi inscrito no curso de. 

de 191 

Frequência.^no L." afl.' 

Em de  

foi inscrito no curso de . 

de 191.. 

li'equencia no L." afl.'. 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 191 

Frequência no L." afl.' 

Em de  

foi inscrito no curso de 

de 191 

Frequência no L." afl.' 

Em de  

foi inscrito no eurso de 

de 191 

Frequência no L.° afi: 

Em de  

foi inscrito no curso de 

de 191 

Frequência no L.° a fl.'. 

Em de  

foi inscrito no curso de 

de 191. 

Frequência no L." afl.' 

Em de  

foi inscrito no curso de 

de 191 

Frequência no L." .,...afl." 

Msmt mmStSSSBSSfmSSmSIS 

xliO 1 

de ã.£L L^./^ :.À!>.. (/k^::í£ÍÁÊ... fïïho de ^:.....24à..J...i.^::/..L.^..^ 
/ 

EIXAMEIS 

. e foi...j0f/^Lt^..ã:^f;j2^..^ ' 
%l.L 

^Qualificação.... 

^Média final. OC£:r.i... 

Yid. L.yâ/^...£ui fi.' /s 

■■■/■ 

No dici^:/^de...y.,.Í.UÍ^x Lt/. 

WjC'J cohfiluiu p exame de 

:dl::M^//a..m.r::i:r^úk::Z. 
^L^ 

e foi ..../::^^1^:^^.^^..^^^ 
Média final 

Qualificação ,. 

Vid. L.''4:.....i. 

No dia/.../^. de J......l:£^i 

de VJÈI..concluiu o exame de.. 

.../^/^kk!>:l:f......Á.ád^/íI.. 
,<?r.í?rrr*....4^.<?<rr 

e foi ....^:^::./...../:.L:.... ^....,... r  

Média final . . . . . ^ ^ ^ ^ 1 . / . 2 , - . ^ ^ - : ^ ^ ' ^ 

Qualificação 

Vid. L:'.:^ d^aji: —tífHr ' 

e foi ^/M^/i^^^i^  

Média final JP^^é yj/^oJ^/rr^ 

Qualifi£aç.ão....,/^)f:í<^^..dí:t'./('::t<:f:fi<^. 

Vid. L." S.:..S.L//a /;.' / i . C  

No dia.. de C / ' ^ t ^ C ^ 

de 19^1 concluiu o exa/nefde  1r*..4^. ^r f .A^ 

No dia.. de.. ..;.;.fc...:v....:..J: 

de 191,:ij.a»ncluiu o ,exame de *::.:*/,.. 

f̂  iS-U» 

rA. efoi :.%±^ã:^.7^.. 

Média final ..1^::^..^.... 

QiXalificação -:̂ ..̂ ^^ ,̂  

Vid. L.° .:, ..:?....« //.' / % y 

No dia . .de. .,.1,,.  

de 191 'l concluiu o e.xame de 

efoi 

Média final... 

Qualificação 

Vid. L." 

'>y2'it^—  

«A'//'/ 
/ 

No dia ..Jrr. de ...,,^7^.^./.: 

de 19X,.}...conaluiu/o/exame de 

:..(> 4..erMrií4}í::£f / ^ / 

No d/a...:..,:/.„ de 't.d::.kL..k:L..>, 

de 19// coMuiu o'exame de 

'.kG..Ttdt::, 
l^M, d<J?... 

efoi €dhyi^.f±0:::(^t:t:... 

Média final 

lalifiaaçaoL.ÙP: 

lûrC..::^ 

Qua\ifiiCaçÂol....Clî^:J'.'k>rrrT. 

Vid. L.° ^■áiéi.;.afl.'.../. 

No dia Ai de ^::^¾¾^^^^^^¾^ 
^de 19Î,l.cMicluiu 0 exame de , 

_ foi ..,ií35^^1-,í?-<7.r^<r:^„''>^ 

Média final /^..Xi<:i^.t1h7i:C^....,r^/^é<rin^ 

Qualificação ̂ .JM:^^^:^—'  

Yid. L.° i.c^jù.. a\i'^J/rv 

No dia Í. de i^^.ki*^,. 

de 19Î,..^.co'tîduiu o exame de 

....íM/y:U...iÍJ^..:j£.....jííkíÚd^. 
I 

efoi 

Média final 

Qualificação ...., 

Vid. .L." ^. a fl.' ..ÍÈÒ

A>:.T<'... 

/ < Z'.t?.. / i 

e foi 

Média final 

!Qucãificação.......iLtiu..2..Lt..>... 

Vid.L.° -'- afl.' 

No dia de  

de 191 concluiu o exame de 

OBSERVAÇÕES 

e foi  

Média final  

Qualificação 

Yid. L." a fi: 

No dia de  

de 191 .concluiu o exame de 

e foi  

Média final  

Qualificação 

Vid. L.° a fi: 

efoi ^:^^^^4^^:7^^:::^^^^^ 

Média final / ^ p Z . fr?:::??!^^^''?'^^^-^ 

Qualificação ,/'^*r::':r^rr7..<Sf^^^^^ 

Vid. L." /.r'...È:...Âl.'..//...i.~.J...  

No dia...^ de Úé:1k^!U':^:í/^^^ 

de l!)£.ZrConcluiu o exame de /::^^^:i^}f^1^:^^*?^<^(<^ 

, Y : ^ 

efoi ^^^^^^^^:^^^ :^2^¾^^^ .  

Média final / i ^ y î ^ ^ C ^ ,.^^^22:.^^:^50::::^:^:.. 

Qualificação .f....íZ?í:r:?rírr:rrrrr:* 

Yid. L." t.S da fi.'..(£..i>..  
■y 

No dia.....x.\...de  

de 191 jhconcluiu o exame de 

Í.Á:..LJ3...LU^:f 

efoi  

Média final  

Qualificação 

Vid. L.° ._4.o fl: 

No dia de  

(le 1911^ concluiu o exame de 

efot 

Média final • 

Qualificação ':':ZT*. 

Vid. L." 1....:..1 .j a flr.......li^

No dia de. 

de 191 concluiu o exame de 

efoi  

Alédia final  

Qualificação 

Yid. L." a fl: 

No dia de  

de 191 concluiu o exame de.. 

efoi  

Média final  

Qualificação 

Vid. L." a fl." 



N.r 1^ 1 'f Nomel ^^áliéld^li^M LLM.:ïaâjt^£.d^.L. 
V / 

_. de idade de../../....anos, natural 

L° da Mat/ n.° f l / INSCRIÇÕES 

Em..^..l.àe..A&Í..A 

joi inscrito no curso de... 

.4J■id^Já..îr:^JrZl... 

^ . .C^ í àe 19fv 

Frequência no L." afl.' 

/1/.1: //J.:^.. £::f:l^.4m... 

?.' 
Em.:^..:./..de íí^LA..Ll.J'í^.:kr. 1:. de Wft 

foi in/crito no curso de ...(Jlf^í 1^:1.1.1.1^ ̂ .iíi.^^.

£j.2L±S:zí.....S^La/l 

Frequência no L." afl.' 
'..h,...,../£fi2:L lt...Ífl. 

Em . ^ : / 

foi inscrito no^, curso de 

Frequência no L." afl.' 

...J.1.ÂI...J^IÙ:M. , ÍL.^}..JlLjl.l^. 

Em..4.de ^.l^.d,^^xlp^^ àe 19jL. 
foi inscrito no curso de i r ^ ^ : ' ^ ^¾^̂ ^̂  y2à. 

Frequência no L." afl.'. 

£...é2.::....Mj..^. J.lh±.J&S^^ 
.../.. 

/1 Fmj^i de 

■foi inscrito 7io curso de^ 

' r í ^ de WfJ 

•:<^.<l:úk:l<;l.^. 

Frequência no hy 
rv 

afl.' y 
^/¾.. -v 

/ 

Em ãe ,...L....L...k£.i: 

foi inscrito no curso de 

i..í.í.^Ja^.±i:M::íí!!::.L 
/ 

ÁÍA 
.A de 191 

;kr«f. ^ . , 

Frequência no L.* a.fl^ 

l.:M yi4..^:i. :â%.:..:.....áIziD.>.. 

Em de 

foi inscrito no cwso de 

.lí^a.í^.írr.k.Í:*:^/. 

ãe 19i") 

. .£..í£...Hr.i^..í<.i^.L^u2..i 

Frequência no L." . afl.' 

/%L:^.^..Œ  

Em de 

foi inscrito no curso ãe 

.de 1<J] 

Frequência no L." afl.' 

Em der. 

foi insmito no curso ãe 

ãe lUI 

Frequência rw Lf a fl.' 

Em ■L..de 

foi inscrito no curso de .../..ULc.£.i 

Em Side Jí^M....^.. 
foi inscrito no curso de C'.J:.:^::. 

^/Ld..!í±.tí:::i::.:(^^.±:}:?..... 

.f....L.A..:..M.. ...deJ9í. 

Freqiiencia no L."., 

./.L..Á2:. ál/... 
afl.' 

ãA íllÀ). : 

Em...l. de ^U^::k/Zdy^rK::i>... ..de 19]Z/ 

foi inscrito no curso de... ...y^j^ùf..£./i^..ff... 

..l...zkkuÙ..0..::}a^ 

Frequência no L.^ a fl.' /... 

^ ::.1:...:̂  ¢:^42^  

Em ...íL... de ÍJrl::íd4<dlddZy...:..l 

foi inscrito no curso de ....—«: 

ãe 191 

^-5 ;̂*«^ 

Frequência no L." afl.'/... 

^.:..../:.1 J3i.. /LiiM. 
...^. 

Frequência no L.° 

...^lf2.:....£m-

afl.' 
....á.%:. i^:^,. 

^^ 
Em ...:L...de CJ^.:y.£.l.L...Cri^^:yrr:f àe 191L' 

foi inscrito no curso de ,i.i;..í<..í...:^^ - '^<*.ií, 
• / 

7̂ âfc...<;&fcí::í?....l.l.*±:/. 

Frequencia\no L." afl.' 

j ^ : . ..,.tL....^fiV... Ifi. 1/ 

Em ...:.Lde L^í^.ta.í.L... 

foi inscrito no curso de ...L^.C..^.:.L.s.. 

de 19^:^ 

Frequência no L.° 

..J.:p.L.JAf..a. 
a il.'  

..I:pi.M.ji!..kJ:L 
T 

Em ãe 

Joi inscrito no curso de. 

de 191.: 

:...e...í^<. 

Frequência no L." ajl' 

.2À.....i...u..:^. i.:^.L.......^Ji.^.n... 

Em de 

foi inscrito no curso ãe 

^fe^/í»=í!s?-.. .....de 191^ 

■^^r^?...'.. 

Frequência no L." 
.^t ■ 

..afl.' 
n 

...V-

Em ãe 

joi inscrito no curso ãe 

ãe 191 

Freqv£ncia no L.° „ a fl.' 

Em ãe 

foi inscrito no curso ãe. 

..ãe 191 

Em ãe ãe 191. 

foi in.scrito no curso ãe " 

Frequência no L.° afl.' 

Em ãe 

foi inscrito no curso ãe 

ãe 191 

Frequência no L." afl.'. 

Em ãe 

foi inscrito no curso ãe 

ãe 191 

Frequência no L." afl.' 

" Em de 

foi inscrito no curso de 

ãe 191.. 

Irequencia no L." — afl.' 

..u.. 
Frequência no L.° ajh' 

Em de 

foi inscrito no curso ãe 

ãe 191 

Frequência no L.° afl.' 

^/X/ — 1^Âz..M.£/..... 
7/ 

filho de::iMM.l.LA/..l..ã:...u.. ÍZ£:M:H.l.^ •/ '/ 

EXAMES 

^■No ãial..p!..'ãe 

19lL.L. concluiu o eocame di 

.M:^2.£áã.r:í/y^U 

lÂ: ^...AJ/.:2::M^... 

ef^.....Cl.:L.:iâ,.£.<:i^<±lt::^.... 

média final . . . Z ^ ^ y ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ O c ^ J. 

{(^lificação tM^±h<t:../kí.iÃ£.„:..:. 

'tiã. L.° //....2...Â fl.' J/ 

9^ ' 
lio ãia /.....1... ãe .J.ZU,4AÍ:L.I 

,19ÍT./.. concluiu o exame ãe ..7^^^^^.^.^1.. 

^y....0..û.a 

No ãia .Z.»^..... de^^j 

ãe 19lLí~ concluiu o exame ãe jC/.C^iêrri 

? 

Cí-iiJ 

e foi CkJi^.^íeua^^ií^.. 

Méãia final dc £.0.^^/..^^.....:1:.^..1^^.^....^... 

Q,ualificação....^^...n^aC^..^.^.. 

Yiã.L.^^/h^/^afl.'../^..^. 

Ho ãia.../!^.ãe 

ãe 19:^Jconduiu 

r̂z 
/-

^éi^iÁ:^::. 

No ãia ãe 

ãe 191 concluiu o exame, ãe 

efoi 

Méãia final 

Qualificação 

Viã. L.° a fi..' 

No dia de. 

ãe 191 concluiu o exame ãe 

OBSERVAÇÕES 

..efoi ....í^.0í<^::2í2r^.:£\!. 

^Méãia final ^ . ( í W . , ^ ' : ^ ? ^ ^ 

\Qualificação^:?!^/:i^^:/p.'.iê::7f..(g:±í:^^ 

yiíi^MàfvJi Tid. L: y 

efoi 
Méãia final 

Qualificação 

Vid.L." ./2(^.a%'/S.Û 

,¾^1¢¾^.^¾*:rrA^..^ e foi 

Méãia final 

Qualificação » 

Viã. L.° a /L' 

No ãia 
ide 19^.2^co7ícluiu o exame ae f/./:í./::/.:^.i:^<>:ír.:r..í:^^c 

No ãia /..>:... ãe .l.l...J2...P:.á^..í^i:.£€^...P.. .. 

de 19XL.Jco7icluiu o eòcame ãe L.^.^^Ci' ^^ y^.^ ' ^^— 

No ãia de 

ãe 191 concluiu o exame ãe 

e foi ...M^J...L£L:^:^±:±.:. N 
/ . Méãia final ....<:,. 

Qualificação .../:^.: 

Vid. L.° ...'. ' a^fl'....rá..l<íÇ 

1 ^^ilí. ■ry^ 

.t...íSr-.f.. 

e foi 
Méãia final 

Qualificação 

Viã. L.'' a fl.' 

No ãia/../rr..ãe ../id^l^../. 

19l^lMncluiu o exame ãe rr^fr::^^:!}^.^:*/::^.....^;^.^... 

i . ; ' 

No dia!Z^...t:de .^ÍT^.U:..!^ 

ãe 19tl.J}.concluiu o exame ãe 

........:.v̂  L:Ll^íJí^.l:ld..í::L:aié. , 

>*̂  
No ãia ãe 

de 191 concluiu o exame ãe 

A' 

e foi ^íi^^ír^^r^T^^^^íS^:::^.!?^ 

\\édia final....^^^./1^^.^^^ 

hialifimção..,..^:i.^fd!f:7...£..:t...^.u.i^í^^ 

i iã. L." .^l.ã.Áfi.'..írp.. 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a ÍV 

e foi 

Méãia final 

Qualificação 

Viã. L.° a fi.' 

No ãiaÃ...]^.ãe. 

de 1912^ concluiu (/èfame ãe .^/^^^^^^í^^-rír:^...':^:^.^.. 

^ 
No ãia ..f.L..... de ^....11.^^^ ^-9 ^ ^

ãe 19^M concluiu o exame ãe ...^J^^'^^^^^ 

J::Ù..J(HÉrM■.m.l<=!¢....../......^'.nI^!l^^ 

No ãia de.. 

ãe 191 concluiu o exame ãe. 

t...^... 

i 

/^.<i^,ra<r^^r::tLy. efoi ...^..,. 

Média final Cl...:l.L.. : 

S 

Qualificação ../J,^4H^fl~^. 

Viã. L." ^l..Sj/a fl.:....6lL. 
Qualificação 

Vid.L.° afl'.. 

efoi 
Méãia final 

Qualificação 

Viã. L.° a /L' 

No diaíf.....^....de 

de Wfjj. concluiu o exame de 

^ ^3., 

No ãia ãe 

ãe 191 concluiu o exame ãe 

No ãia .-. ãe 

ãe 191 concluiu o exame ãe.. 

efoi 

Méãia final 

Qualificação 

Vid.L." 2/L 

e foi 
Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl.'.. 

efoi 
Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fi." 



mt. « 

N: Á Nom. 

/ 

/ ^ 1 ^ 

/ , 
i:..È.k..ãÁl...£.. !Ll£áJ./^:.Éú^. /Aíá:ÍLkáídL::^3:á:i.. -.- de idade de .../../!..... ^nos, ' natural 

L*̂  de Mat.̂  n: í\: INSCRIÇOEIS 

Em......./:.. de 

Joi inscrito^no curso de 

.....kk(,h...eù.,±.:^,2 

áL..I..L...LLL.Â.â. IL...„... de 19Í. 
L^dCQ^^uíe.:!^.^. 

Frequência no afl' 
/y^2.: ^ ^ v £yi.. . .^i3.: 

Em, .Zf^... de â.M./Ll.ídJkjtr::.1^. de 19ÉÙ 
foi inscrito no curso de^— Ï..C.:£?..:7:..1..1..'.£<fù^L^s:£>'. 

i cc,. 

Frequência no^ ^' ' 

40' 
afl.' 

iJi r.p,J.p± 

£j..de....4...iJ...M.:í:J^.Írh: Em 

foi insprito no curso de 

..&t.i.:M:.a?.....<. Ç..&..í^.,f...l 

y.. de 191. 

..l. 

Frequência no L.° ajl' 

d........Â.L/^j:jyy.. A...fl..j£^2L 

Em .Jj... de .Ald£..±±.2ÂfOt::;::i/.. djs 19^^ 
foi inscrito no curso de... 

ÁA^.£y.jlr±..L 
..^;4^3ki 

Frequência no L,".. afl.' 

...pL.J,.fl. 

Em..^J. de 

foi inscrito no curso de 

Frequência no 

. / : 
zque afl.' 

9. ir 
I..7....1:... 

Em 4> d^ iJkHd^MÍ..úcj^.. <ldd^..c 
y 

foi inscrito no curso de 

...^UA!f<k:kktd..ã..^ ^.^.±.e:ù. 

..yúe 19fj 

FVequencia no L.° afl.'....* 

.a. I:.//):....Ám^... 

Em ....o...... de 
foi inscrito no i 

.dM/fr.:::^. ..deWf. 

Frequência no L." afl. 
- t / 

Em. Â de ^ - ^ ^ 

foi inscrito no pttrso de 

^.....£ï.£^:idLiÎÎ..^/.^.^..... 

dePJ^/ 

Frequência no L.' afl' 

z:^...^^^^. ^.^4/1 'in^ 

Em q3.....de / . ^ ^ : : ^ : . 2 ^ ( ^ ^ . ^ 0 ^ ¾ de 191 

foi inscrito no curso de /j/^:d,...^í<:íf:^í:P. /^^ 

.^11..LÚ£^/MJ^J-^^-^- J^-

Frequência no L.° afl.' 

Ji.p. ii4.kii 1::^.....5:.^.'í,^ 

Em ...(¾..... de.. 

foi jnscriio no curso de foi inst 

. í & 

'/xrí?. de 19£. 'i 

T 

'.or^4-i....!er:±'.... 

Frequência no L." afl' ...y. 

.dQ..L...6'.m ^ í ^ - - i>^--

Tf 
...Ãâl.l.L1^Á^ Em de...^.âL././. 

l^X.i(í!^..0/.a:^:fc.fr./. 

^££.^.:im:..a^^!f^. 

..l\.1\ Em «4^..1...de Jãl^.l.l.^.irx.y^^ de WfL

foi inscnto no curso de UÍ£cli^'a.i '^/«í^r./.^-í. 

Frequência no L." a fly 

jd^ ii'4^y l%..'.. U^.L.L 

Em .-v-.!. de íciuUí^'^ 
/ '9 

foi inscrito no ewrso de 

....LU.Í£.:Í.I.LI^Í^.:.~J.> 

.L3^' de 19^1 

7:71^ L.frdLi.é^.K...:. 

<?./:?,ír*.'.-ÍS-, 

Frequmcia pio L." afjf' 

. . / ^.Í^. . Í»:T^.. . . . •>- .jf.fr.... .:p..r 

Em ...ò..... de / 

foi insmito iio mrso de 

Em de 

foi in&erito no curso de 

de ini 

Frequência no L." ajl.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de .l!)l 

Frequência no L." a fl.' 

Em de de 191 i 

foi inscrito no curso de 

i. 

l 

Frequência no L." 

.k...flL. la^ 
r.afl.'. 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 191 

Frequência no L." ajl.' 

' « - ' ^ deWÉlA Em de 

joi inscrito no curso de. 

de 191 

Frequência no L.° .... 
J l7 

.J.....h^. f..^..!P!.... h' 

Em..0(^.../.. de Jj./m 
foi inscrito no curso de.... 

h!::..liJií^.....L..d^... 

,rl/ de 19tL 
:̂ .î í< Ar:?. 

^ÂD. 

Frequência no L." a jU , 

J±J..U..SSí. i.̂ ::Ji.fa^ 

Frequência no h." afl.' 

Fm, de 

joi inscrito no curso de 

de 191. 

Frequência no L." — afl.' 

Frequência no L.° afl' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Frequência no L.° afl' 

Em de 

joi inscrito no curso de 

de 191 

Frequência no L.° ajl' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 191 

Frequência no L." ajl! 

Vòi 

Ù 
../:... L ^,:l£.£ íilho de u:z/ ^ - ' Ij/ÍÍJ:ÍÍ,<UL^... 

EXAMES 

No dia /.../ de ^.M 

ide 19íL/concluiu o exame de 

L..âddAá...:U....^..^Á 

// 

ejoi...éj(<lAÍ0JpíS<d(hZ. 

; Média final ..^.j^^imdy^X^.....^^ 

lQualificaçao....{tŒ/:^iu<C:rr.: y  

Vid. L."^/. Zr:... a fl.' / / ^ :  

No diaXA de JAi^yr^O^. 

.dl!M.^^±:LÁ^t \p Ift^Lcoiwluiu o/exame de /!/.!^...^^:J<:fT:fidff:í2. 

efoi ......,íí^;^4Ç4^/?.^'ík?u<;. 

M adia final ■■ 

(Qualificação^ 

'id. L.o /jL^afvJkL. 

No dia^..LAe . .:Í^ 

■ 19^.2^concluiu o exame de ^^^::ZS^:2:z.^r<t^r::fr^:if;^ 

No dia </..^.. de. 

l:^Jixonc\uiu o/éx4me de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L. 
cação .y.. 

ío dia..,:..sj...de {Mrt^C^rÂ^^^ N 
de 19Í^2^conc];^du o eocame^de 

c 
^......'í..£.d/CtS'...í3frfirr^. /iurí<^<>^í^ 

efoi 

Média final. 

Qualificação 

Vid. L." L/.%^a ft.' /f 

a^^^f::*^^. 

No dia ^T/de 

de 19fjL~concluiu <^ examejle 

No dia..â de fnâ:±:i±:^.. ., 

de 19Í ^..concluiu o exame de ... irí ... i..^.^.^yrrrf^... 

t' -¾ .̂. ' 

efoi ú:!.../iJ..J.^..X2.1.tS^. 

Média final .i::^..ë^.:Lj....a.C^Mc.€Q(:£r.J.... 

Qualificação 

Vid. L." ... ....:^..a:'fV ^ 

No dia M'. de. .:íf.l±.á:.L.'^. 
de 19£^concluiu o exame de U/f!'j^J^.t'<!?!...'Éf. 

e foi 
/ 

■J 
Média final 

Qualificação.. 

/ ..^ ..^ 

Vid. L." 4ift'/..L 

OBSERVAÇÕES 

)J /7 
/^.2...¢... . .A.^. c..^..fàdk]^.:tXr.....í;?á<.... 

Za</í..í<«^.r5r?íí*S (Skr<?.../J.1>^. .<Si_. 

/7 

*LMh-* f>^1r' 

.é^.:tr.j.:h£..U,ík^......a...L}!/L<::.U..t.t£.. .4?^:C. . 

a£..ifrl;ùha?...../3Ù....2M.£X.<^...J.:ùi:i^/S4rJ Î:,^.. 

No dia ./Jr,_.ãe...^(^*drla:^.„...^.... 

de 19í^{^,jconcluiu o exame de 

ejoi i.-r-^ /^-).' 

Média final 

Qualificação 

Vid. L."/.^..tÍ../ a fl:'./.3. 

N^o (Z/a«<Z.l...de 

de Wjtl^oncluiu o escame de 

^..^H^.x^^rx...: 

VíX^ 

e foi ...., 

Média final 

Qualificação 

Vid. L,°y/lS^ a fiy/áZ^ 

.̂ J?rr??ír*^̂ ' 

No dia^ídey^^HP^^^^Pt^^^^r>r%>.. 

de 19£.Lconcluiu_o exame de /:^^d^<'i>i''Z^'c3'^^ / 

e foi.....±È.l.:iSa:n:^Í^... 
Média final l^Tciu.T^... 

Qualificação . ? / : , , . 

Vid. L." ...'."... ' a fl.' 

^¾ dia de 

de 19^} concluiu o exame de 

iSli>^.->.2.fc^..k-.t.; 

..£.aL....j..^ 

/ / / " ■ ' 

..:L.^.. l.Í±.í:./.^..::..../.?.é</^:....JyA:P: 
^ 

ejoi 

\ fedia final 

}iialificação 

Vid. L.° ./ 

^ ^ í ^ Z ^ Í ^ . . efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.° 

efoi. XJL.1L 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl.' ..,.. 

Áíde (ùldJ^^ù.. No dia 

lie 19lJU concliíiu o çxflme de 

lá 

No d.ia de 

de 191 concluiu o e.vame de 

efoi... ú((f^dd^..rl/i;^.i^rQ... 

Média final ù{..éLfZJ...^.1l^2ZÀ. 

Qualificação...À:í:p^..^.:1>..^> 

Vid. L.° /L.yS.//a fl. 

efoi 

Média final 

Qualifwação 

Vid.L.° ^afl.'.. 

No dia/lM.....de 

de 19£..lxoncluiu o/exame de tdi.:dL 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

I^^Crriiif/f^... 

efoi 

Média final 

i ^.■cliddi<:1c:^...ií::.'L<.:. 

Qualificação {ní?L.1:r:kr:^. 

Vid. L." Ã.I.S.I.,. a fl.'..J..^.. 
/ ^ 

efot 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl.'.. 

I 

••\" 

No dia,.jJsJLde...... .i...L(...u:. itt". 

de 19jLí.i concluiu o exame de 'rL£rr£?<:27a.í: 

^'ùr^...4df.i..Ù4^s3ir. ■ :.:.:: • ' 

efoi 

Média final ^..í.^.^.i^..... 

Qualificação ..ferí..'jí... 

Vid. i.» j.*j:. «H* .../../í: 

<>.:r 

No dia ...J. de 

de 19i l concluiu o exame de. 
■ f.^^. 

efoi...^.. ...^...í'...L.t. 

Média final JiCU^L^C,^. 

Qualificação 

Vid.LJ'^.:L.a.....c^flJ' 

http://Xjl.1L


Nf'jil.Q. Nome. 

17 
filho de ...r3!r2Í3 í̂./î ...̂ .̂ ^^ 

L° de Mat/ n. i l / INSCRIÇÕES 

Joi inscrito no curso de ù:^f^Ç£.^

J:ií/.2.eà<::.i^... 

Frequência no L." afl.' 

.4:.:..̂ .̂.- IA4^Í; 

Em^., í l ãe é.Â£^Mj:..lU^:..:u . ,de 191' r, 

foi inscrito no curso de .^.....^.fe:J!?f!^//;iZí^í.'./í.íl 

afi:.. 

f ̂ : . . .^1 .1 . . 

10 
Em ...../ ífe. i£UJA.l..à;:.?::::i.i de wl 

foi inscrito no curso de ..í^.,,:^!^::l:./:J.:.Â::i..J^.<^. ' 

.Ad:l::1/\C^M~l:t.±^.£~^^^^ 

Frequência no L." ajl' 

...j:./2,Ji/í.£ 

Em J..d..de .,ÂuCSd.:ia^7^^~ÀÍ.<^ 19f.^^

foi inscrito no curso ãe .<sr 

Frequência no L." a fl' 
i / 

ErnJí.ãe^.M£:Í.Í^^ 
foi inscrito no curso de âc:.:^...d:.^^::^.l 

Frequência no L." afl' 

...J/lAi. é.llJl.. E.p:..JLf.L 

i/. Em .JLA. de 
T 

>>: k. ãe 19JÍ/ 

foi inscrito no curso de s^..LUa....í2..^dLdr.<^....A 

.J......4àa^il.^JXdÍA^ 

Frequência no.L° 

d^^..h^ ffn. 
afl':. 

..j^lfo^ fji^y.

Em ^:../]. de 

foi ins^ito no cu/rso d 

'd£<1^::l2^....an2. de 19ÍI.J Em ._;......rde ./M/.^. 
<5d. 

:/... :Âk.. 

Frequência no L," afl.'. 

..j:A.:./àj^ÉU. J : . j á . L ^ ^ 

Em ^4 "^ijde ..4

foi inscrito no curso de 

fa^rJ^ ãe 19ÉJ 

7 

Frequência no L." 

J... u^.... 

^ Í f t - s .de .<í 

foi inscrito 'yi^curs^ 

h l 

Frequência no. 

Em 1.1.de ._ .^ í^^á^ .^^ . . r . : )hQp. . . . . de 19j£/.. 
y^ / —' 

foi inscrito no curso de ...^^::x.....<S,.i^r:.:C^^ 
/2k::Lí:..ú-..<^.. .<! (Ê.,fcd<.<a..ar>::'.. 

Frequência no L." afl.' 

.../â.^:.Lai. .1.:. r/yv 

Em d de.. 

foi inscrito no curso ãe. 

, ' .; :.c:<<,<.::Uír.'íL<^^..'.ijc::^. J

foi inscrito no curso de 

ãe 19tL. 

'£a .<:^j^.ía.d...'.a^.<><rrr. 

■■/■i -u ..{>.D?.... 

/!r..^..... 

Frequência no L." 

J'L Uu. 

EmJ.Í ãe .^..1..^:.1...1.^1.^^^.. ãe lOtl. 

foi i'mcxito no curso ãe ...L,..L /./../..//.í./......^<*~' 

A/^^C 

EXAMES 

19;^ 

^ / 

Frequência no L.' 

. . . / : ^ ^£/...i:::V... H 1^ 

Em\^ ^^ãe 

foi inscrito no curso de 

!»!k.í^2^!^í*:r2:írVr2;?., 

Qualificação ....±:k^.'p.[<?::t..'..4:d.:fd.^^... 

nd. L;^lj:„.2....Ífl.' J..2^ 

ãe li 

-^^ 

Frequência no L." afl.'^ 

Lm^:...2rãe .JC.//^./í../.l±V. y; ãe WfL 

foi itiscritp no curso ãe ^i:^:^^^^riÇiv<^'íi(!L_.„J>. 

^/////J/XÛ,<^ J^^^ 

/ 

Frequência no L.° o fl.'.. 

\Á^.2>... ■LásrfLk... ,../ 

^ / Em...lJ.ãe ..:Í.Md:..ã: <1ûM.r. :.22 ãe_19J^I 
foi inscrito no curso ãe ....^j2..JLé..£<:^.:k:r...,£.^..k^.<c^ri(:. 

Frequência no L." o fl

./lA..^.Iâ^MJ}. ' ' , -7 ....^.j..Jr...... '..'r:...V.... 

EmJÉ:..ãe ..k Ù^/Jt..t^ll. .....ãe 19fl 
foi inscrito no curso ãe ...../././^:.2^..(^^...7^.^....:3^^  

/^.t.é..tf 

Frequência no L.° 

....J.:/iL....h:Xtí 
afi: 

.J....,..M.J;L^.. 

Em .^.....::... ãe 

foi inscrito no curso ãe 

ixV-O/ /ãe 19X..fL^ 

Irequencia no L.° . 

LJ:^-...ù...j^..^^- b: á... 

i-

Frequenda no L.° afl.', 

/..:z^U^..^^. ...Z^' //..ã.j^.£p..,...i 
/ 

</ 
Em t i de . ..^^..k.i^á.-.ífe:^.'?.:?^ ãe 1!)fÁ 

foi inscrito no curso ãe ̂ ^-kr<.?. 

Frequência no L," a fl.'. 

,.<:::/..4.^..<.:i2^..'.... 

No aia.'f... ãe /^^r2^.<2r:^^^..2-?^í::?::ínL?... 

/tí lâ^J..(X>ncluiu o exame de ilJd^r:/:::i..Jí::jl^l^..à3..<^.. 

efoi... 

Média final ^ , 

Qualificação r.^:l..l. 

Vid. L.'^X'^' 

No diao&L....de ..M..l:i/Çl..íj./l. 

k' 19^/ concluiu o exame de 

.d^..é/^.i7ZZ^/..du.. 

efoi 

íMéãia final 

1 Qualificação lu..É2'.}::.. 

id. L.° ..éÚéè>.:afl^r.f/..á..L.r.. 

Em..J^./..le íiSr^±rf2?!rí:íb^r ãe lOtà 

foi inscrito no curso ãe ,^...C^.I^..<2,...:<::XJ.JL.!^...''<2.. <_ 

::2^.¾.^¾^^...^^^.. 

Frequ£ncia no L.° afl.' 

"7 ifíjí..A.2£.. 

Em ãe 

foi inscrito no curso ãe 

ãe 191 

Frequência no L." afl.t 

No ãia ..7. ãe 

ãe 191.1. concluiu o exame de 

../...ííí!.<s3J .̂̂ <^ .̂<a*«.. 

e foi 

Média final.... 

Qualificação ; 

Viã. L.°d./.S 

^í^.2r.í.¾£a..jr.^3.. 

■.x,..L^±:.L 

T 
No ãiaU£.. ãe. 1±.LÚ n... ia..II... ãe. .^j......._ 

de 19^..1. cqncluiu o exame ãe::d:^..i:.±.a:..^ <PJt..2.. 

L.I £ Ò>:<?...'ré^:i^±í 

: e foi..,...ÚÍy(^L:. 

Méãia final ^ LP.^:^^......^.^^(^.^.^.0:^: 

Qua lificação ..../fd:í:p.....Lá....J^:..h:LC:,...... 

Viã. L." ■21..M.../a fi.:...%r.. 

U... 

efoi ,y^ ; ;?z ;^^- r r2r^^ 

Média final i ^ è ^ . í S ; * ^ . r<?^^a^^S^ 

QuaUfitcíção^/^^ÊÍF>.. fd<^'M*<t.^^ 

Vid. L."/(^..Ka fi.'/f'fi'^ 

No dia oi...f/ãe .^..^/...?::;.?r^j...-;. 

ãe 191.^ concluiu o exame de ÍXd,.^../l^.L.L.i.'a^ './ 

e foi .7^::.^l..t..£?-..*.^íí^í..^.. 

Média final .-./. 

Qualificação ..^ 

Viã. L.° luiL:..)í fi 'J..:/..ã 

No ãia.t...J.. ãe L.^.idL.í.rV 

ãe 19t.!:j...cmcliiiiía exame ãe ^ /..^£.l..í.../..:Z..t.\ 

é...Ly...LL..U..J^íS. .^....-t£x^Z//4.C 

^ foi.......^dC<i:^d4^..:.LZ.<r...lbi 

fU:Ll.TLÍiJrri^ Méãia final 
Qualificação .' /.././^fcn.'.<&* 

^ í Á ' 

Viã. L.^lúUr:.... ifrifl.' ../2.. 
7 ̂ ' 

No ãia..y... ãe t^.. 

ãe 19LC/^ concluiu o exame/de 
/ ■ 

No ãia..í^J..... de „Q±.Lt.L'f±.k>:::P... 

ãe 19Í^'xconcluiu o exame ãc 

efoi 
Média final 

Qualificação 

Vid. L.° . _...« //." 

No dia ■.: ãe. l.ír: < , ^ i 

âL^.i.é.ír.u de W^Jl^oncluiv, o elxame ãe. ■ly*'.i..ër:.^.î<^^k0....j^. 

..ú:^:.t£(^.±.U(:kú..é(:.á....^.:: 

e foi 

Média final 

Qualifieação.^.J.liii 

Vid. L.' 

No dia/Ã. de ./::1^:^^^.. 

de 191 .:"> concluiu Q exame ãe 

..ífe^4.k..í. 

e foi -:' 
Média final...í~f..í../.X:.t:.^J^J^^^^ 

/ /' 
Qualificação J^^i^Z.i<i<f^...,:x 

Vid. L." ..J.ÍC.LM fi'sL.6..h. 

:....í...r.:kJ^.L:\:t;^... 

No dia^ ãe •...:..... 

ãe 19X.^ ' concluiu o exame ãe 

e foi 

Méãia final 

Qualificação 

Vid. L.°.:. a //.' 

>. 

<i:?ír Vr^''r*f»^ 

efoi ^:ï.lyt4.4f 7rj(*rit^ 

Méãia final ../^a..f.f^.. . . .¾¾^.. .^^^^^^^ 

QMflZí/wflfão-^.í?.:^/^:!..;^...»:..^..¢:...^.^^1^.  

Viã. L.ÍUíp/a^'/4 

No ãia 1. ãe /J...<i..t...i.l:1r..^

ãe 19f,'^cinduiu o edme de :^^./:1^^1^^^3^.^..^. 

..^.....r^.lfdi:!.^..Jr:.k../L£..LLf^.i:.í^...§^1'<' 

• ■ / ■ ' 

e foi a.ÚL0^.ttj 
Méãia final .^'f^./:.LS..ÍjLí.;Zé^..4^^^3í^^^^ 

Qualificação/ 

Viã. L." ...JULCÍÁ. a fi'/.. 

No dia de.. 

ãe 19ÍJ~ concluiu o exame ãc 

.i:ï^..i3<±:d)^a^..  

efoi :. 

Média final 

Qualificação 

Viã. L.° a fl.' 

'„X.%:.t.....&..t.: 

No dia ^ de.. 

ã^WXL; concluiu o exame de—.'...í..*../..3ka< 

.i..v.:.....!í>..:....:^Jt.'l.(g4í..-..^. .i..i..M.iíCrjf.. 

e foi Ç.L.fã.dLM(t.r.iã 

Média final 

Qualificação .^ ...L.ihi.*..áL^'.^^<l...UL^.... 

Viã. L.<> j..Ù4L../ifl.' í'^2^ 

OBSERVAÇÕES 



1 
A 
il 

N." á ^ Nome r ) ^ : i é ^ ûi^...atL.Èk.^ W U J 7 
Pp/Z. f/â JH^ f/^ll Í //v^^^  

àe îdade de ./7rcinos, natural 

L° de Mat/ n.° fl/ INSCRIÇÕES 

Em.Z^l.ãe e.LiAM:.1l^t::>..2)^: de 19f.I 
foi inscrito no curso de Ç::^^...//...£<M^..^^^^r::::^. 

..jaLÃlál:^^c/.. .il.  

Frequência no L." afl.' 

..../.IA:. i/X-l élp.„±J^..'d^... 

EmJ...£de ti.á:M..l.iJrÁ.:2..:..lJ^. deiofj. 

foiinscriio no cursa de ^X^/.^.^.^Jr.r.íííír^.r.ír.rí'. 

/ 

Frequência no afi: 

J.......4:2:.....I/.^..3:L.. J.....p. :^...fL. A 

Em* '..J!.À...„.../.^^::£^^ m.. 
foi inscrito no curso de 

/...^.Á.Í:.L......... . . . . . . ^ 

Frequência no L." ajl' 

// p l.//j/,/v l í 'A.^ /M.^^ 

Em^:.%e .áe:.t2útl2Â.n^ de 19^.1 
J /y? 

joi inscrito no curso de . . / í r ^ / ^ r , 

Freqaenda no L.° afl.' 

FmllJSk JÛJM 
foi inscrito no curso de rlf/^^.../^ ^ 

::.:.£..ÍÚ^Ú^i:yid^.. 

Frequência no L. 
Ci 

a fir 
l/V A- .-' 

Em >■..... de ^.''Uk.íQk^dLÇh^. ^ de 19ÍJL 

foi inscrito no curso de . .4^:^1^. / : / /*r :1? . .^^. 

1.2.íj:íi^./../.J.'.eí;,íí:.^*:..t.L...^ 7 

Frequência no L." .. 

Lp.L...ÍC^..KX... 
afl.^ 

'.^zi £./!f...,.x.. 

/ ^ 
Em :./ de II 'M^./I : :^^. de 19Í^ 

foi inscrito no curso ãe^ Z Á 
/ ^ ^ ^'/Pí^í XS'..^<rrn'... 

Frequência no afl." lena. 

J^:. %ÍÓ... i^b.l..^:í/^^ 

Em .L^de Cu^U.^ft^ ^ àe 19t^ 
/ / ' / 

foi inscrito no curso de ...LI,ÂJíl^'t'j^:^lf. 
£../3..£:d.^............. /.jt::uí.tS:::n 

...... 

EmM'l.de lã/á. u, 
^:^.'/,/rr.i^.^?.j(^ ^M Will 

foi inscrito no curso de Zx,.^ 

:id..tp:iaCiC2^2:^...... 
..17... 

y-

Frequência no L.' .„ afl.' 

::.lâ:. £/^:1.. 

Em..i^J:ãe 
foi inscrito no curso 

...£.....,:iàid2i(í./y:a4... 

l.Md.:krtl/ de 19jl/ 
Za/.Û.i.iZû......^Û 

■ ■ / / • ■ 

Frequência no L." a fl' 

/L^^ //.». ^^^ 

Em.^..de..^:â.M...£.:l^i^:2á^.l2:..M. de 191..J 

foi imçrito no curso de .:/d^.J...&.../SC /Ù^.^.  

..A:inú^l£LS::J...J....htl.s& 

Frequência no L.' 

- / - : -^ - - , IkH.  
afl.'..y... 

FrequencÍM no L° afl' 

rhU.ii..^..Li ^x........4^^ 

_ / / . 
Em .<^... 

.:....de ^k/r./Ó.Z2l...t^. 
foi inscrito no curso de 

'Tl2r.ûdk..l.lM.

del9tÀ^_ 

z/z.̂ .̂ ..//://..:̂ ..̂ . 

Frequência no/L." afli 

/.:./.^f. %4s.y... I^:. //../3^ 

.1 
Em X Se LLUUIU^^.., de 19V 

foi inscrito no curso de .líLÍ£:.juÂM.M:i..^Ò!f^*^.i. 

Em ..:..:.:.. de ^.í::LL:íãr:.i/Sr:v. de 191^. 

foi inscrito no curso de .^L..^...í^.í:ír.i^.iyz^L.i^..'ít.t^.<^.... 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de un 

Frequência no L." afl.' 

' Em de 

foi inscrito no curso de 

de 191 

Frequencia.no L." afl.' 

Frequência no L." a fl.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

.?:^V1^. deWÍil 

Erequencia no L." a fl.' 

Em de 

foi inscrito no curso de. 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 191 

Frequência no L.° afh' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 191. 

Frequência no L." a fl.'. 

de 191 Em de 

foi inscrito no curso de 

de 191. 

Frequência no L.° a fl.*. , 

;. .(..£ .̂4)?2 Âjã:..J..ÍJí..tu^.... 

Em.âJ. ãe ..k.ilï^^^^. 
foi inscrito no curso de —:i.L.ij.....Lidí:...Z: .̂.n2n:.:ÁX 

ct.Ia^kíhi...'^...'^.. {....Ci^iií^' 

Frequência no L." ... 

,...y2..i ultjûL. 

ail' 

£::....̂ :  

Frequência no L." afl.' 

Em de 

foi inscrito no curso de. 

de 191. 

Irequencia no L." afl.'. 

Frequência no L." afh' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 191. 

Frequência no L." afl." 

^ / ^ ^ /> lãíM^i. d/ ^:^1::2^1..11.1^. : fà^^o àe..^,. .tl.£^ 
; / 

'':^itásáíjÁ^t:t^j^ 

EXAMES 

No dia Ái/../ de l:l(í4/l^rV. yQ. 

19JL.LconÍluiu o dxame de «A!l<^rd^;?:^í^í< 

e íoi.^..0d4:íd4P./2a:>i...^... 

édia final ...^í^^^íi^;;,-.;^::!^:^ 

' fMlificaçao^^d::iŒri.7...a^.'./^iXi.i.. 

i E.'^li^ML fl.' /(r / . 

z No dia y^... de d:(/kà::±^.yj 

19]í.t,concluiu o exame de (.11(2^^^:^::^::^1^^1...12..^^.  

i:j.âãféfr:t 

- efoi 

Média final ^f 

Qualificação 

)£t2::ZSkr.t.<^.. 

■id.L.'ZAu...afl.' ./.<>.l^.afi: 

No dia .1.1....de....^,.^:::7^:. ^ _ 

ãe 19:£^2£oncluiiLO exame de ^ ^ ^ ' ^ ' ^ -

e foi /:::1^(^^.^^^^^^  

Média final /ÍP^X^ ^f^^Zií^éí^y'^^ 

Qualificação.. 

Vid. i . " ^ -

No dia (.:/..... de 

de 19iJ^ concluiu o exame ãe Ûrr/X 

No dia ~A...de 2..Lu^./^:krm.....^ 
/ ? / ji^T. V 

de 19tr.dt. concluiu o exame ãe i..;^/1^ ..-^?^^<3h*..í(f^«íí:í:< .̂ 

efoi ..^í«í?..r;?í3e*r*Ò!r.... 

Média final .....J.:I^,.j:»Cr J::%Í.:.i::X.'\±:. 

Qualificação... 

Vid. L." ^/,.¾ a fl..' J ^S 

€■1 
.Li: 

No dia .,;í..í..rr..de .à. ̂^a-^-í^^r.../.:: 

"ãe 19^^./..concluiu o examQ.de 

i/ 

'.foi i^/^J^:ÙZP..:i<7:^.,.:l^ 

lalificação y 

No diaJ//....de /^.ÒCL. 

"e WjLZ^eoncluiu o exame de . C^J.^^^^^h:::..^^.^. 

..^d::ír^(£y::, 

efoi / ^ ¾ ½ ¾ ¾ ^ ^ ^ ^ ¾ ¾ ^ ^  

Média final ̂ ^ ¾ ^ /P'2í£(T^>''^.. 
Qualificação At*^ 'àl - ^ í W l w > 

Yid. L." / V . ¾ ^ fl' / f " 

__ No dittiiiC.A de .J 

de l^^^co7icluiu/ernme ãe 

(>M.t>... ./J

^>íUífL-^ 

Média final. 

Qualificação 

Vid. L." 

^:2y2ï^Î7y7^éf  

No dia .,!.r de í̂ .. 

de 19^^ concluiu o exajaie de .., „ .^..•«/í^ /̂ P..'.^^:.^ 

. . . .L. ;......)vr.. 1 , ; . / ' / / < . . < . 7> --. 

, e foi 10/:1^^::1^.7:^^^^.^. 

Média final .ùTUri/ .̂ :2?<í̂ ^4^>'*:r::3r.. 

Qualificação 

Vid. L." A't>.. a fi.' I^LP 

OBSERVAÇÕES 

7-7 
h:kS...:...ú. ./. :L£É.i... 

....ã.f....di}i>^......h....(:;ít...ãk..ré!,^ 

.4i...J..%L^. Q:C:}:i:.<:^Á*f*^*^ <? 

.^.':é...ûî:^^^.....à....]èxkÀk^,MÀSiÂk:^

£L./^.MéH^.^...: 

'l!MllSi^ 

a. 
(l...C....<!tt,.a .'?^Çr5:*íW....*'....l<<r<-r» .<»( 

No dia jf. de 

de 19,1:./concluiu o exame ãe 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Viã. L." :x:...:.j5.....q^.' ^■''r^Ç i~ '̂  ^ 

No dia — ãe 

de 19lx:.,jioncluiu o exame de 

../.. 

No dia .*rr.... de L,-.. 

de WÍ''^cojfcluiu o e:fame ãe 

.C.....Û 

/¾¾ íf*^*:̂ .?L<;? í̂i.. 

W.é:..^..&::h. 

/ 

i^jyZU-'t^ 
efoi 

■édia final...ûf0^.......<a:'2ZJ::^ 
ualificação.. ^''^''^i^yho &<A4^ 

id. L.°/ISjyfV ..///^.. 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Viã. L." a fi: 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Viã.L.° a fl.' fâ 7 

Í^r3<:-V> 

No dia././l de 

de Wt.'Lconcluiu 

■'t-fi,, 

...'Ç ;̂f:!̂ !̂ .̂;íW?:f?rL.. efoi 

Média final 

Qualificação. 

Vid. L.° ./..IS../, a fi.'.//Z...á.. 
^-y 

No dia ãe 

de 191.: concluiu o exame de 

No dia..~ de 

ãe 191 concluiu o exame de 

'l 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid.L." afl'.. 

No dia 

de 19^^1 concluiu o/eíame de 

efoi UUuãâ<:f?..::^^<>i^.A 

Média final (yÙ^j^^.y^^^/iOr:^:::::^... 

Qualificação ^:?:^^r7.. ,^,J^í^rríí^.nrr:: 

Vid. L." 'í/.^i/a fl.' LL::. 

^ / / : . No dia /Jr. de 

de l9^^ico;(icluiu^ e^me ãe 

..4. ..?r^.í/..£.^nídv/^^,--: 

.....efoi 

Média final 

Qualificação .. ; «-í-'Í!*í 'ífir^^í^ítíív-^K^-

Fííí. L.» ^Âfá}..... Áfl.'./..i..) 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Viã. L."....'.. a fi: 

No ãia ãe /....1  

ãe 191 '. conduite o crame ãe 

1 7 

efoi k%,:Í^..:ir:ií. 

Méãia final 

Qualificaçàcj 

Vid. L." '.....í..:.3.; a fl.' ..M ^ 

http://Frequencia.no
http://examQ.de


N° ...22.../1.. Nome..... 

T 
'àá:Éii.../juj:aMjí., de idade de.,.//.:. anos, natura 

L.** de Mat/ n.° fl. as ' INSCRIÇOEIS 

T 
Em<^U~..àe...AM.i&l:l.ùÙ:::Jt::::.\2... de lolu. 

Joi inscrito no curso de.. 

.....J:.:U:LQ..ûA.:.C:±i:\/:... 

Frequência no L." afl.' y.  

/1:..^2.,..MJ^. /^^^ /M"":

Em J2.:/.. de...:.:.dé^^.^.::Á2a..:..^...>::^ de lilU; 
^' ù foi inscrito no curso de< ..1.^^^.:1:.1^.^1.:^^.1^ 

....í£uiêá.l.di^i/j^....n...^:ídM£:.ijd^^ 

..A... Em...Ó/.....de 

joi inscrito no curso de 

\:P . y e 19^./ 

■z> 

Frequência no L." 

O 

ajl.' 

....Â^hU. i^xy 

Fm,...^—de. ^.íí<íZk:>>e'... 

£^... 

Frequência no L." ajl.'  

2':..Ja:.....Ls:a J.l:^>....ÎiSx 

Em «C/.../. de .....J.iM<. £4^:.70^^.0^^.11 de 19X.. 
joi inscrito no curso de fí^.^.:ií.ÍLl...l...t...t. .JÊ.::'/^.... 

l....êM..Ó,,á:r^.^.fÊdâJl 

Frequência no L.' 

Lh.!.Jã.i 
ajl'  
£Là. A.^±  

Em^:J....de 't 
foi inscrito no curso de  

.Û..u::.:.it..^..:.z,.... 

:>....^ÎL ^ 19}:.j.. 

£0..:1^::^.,,::1.^,,  

Frequência no L." 
V-, 

ajV 

.J.......ÍU.'. é:fij^. 

joi inscrito no curso de .fcrr̂ .̂ii'r.i 

ã£l9^f 

Frequência no L." ajT.: 

Em ::2 de jLÍ:lM^iS.nf^>rn^ ^e 19J^ 

joi inscrito no curso de .:^^A::i:U..Bà^a^..^it^<^... 

..i....eiejtiû...^k {..£<r...L.^..2.  

• / 

Frequência no L." ajl.' 

.../.L..Â:i.'....J..O..flZÛ.. ^.5r2..'.....^^^3r.. 

Em ..fti de. -

joi inscrito no curso de 

^údâ:.a:, 

a ? ..^ deWJL.^ 
lÁ^ úk. 

í 

Frequência no L.° 

...//.IÃO..'. £/^.il^, 
ajl.' 

^1^ 

Em'<^..'?...de id..C:{^^M^Z\^ . àe 19tL■ 
joi inscrito no curso de (Mi^^^l^Kf^^fír. 

Frequência no L." 

./.JJ..:.../dÂm.. 'Aia... 

Em de 

joi inscrito no curso de 

(U 191 

Frequência no L." aji: 

Em de 

joi inscrito no curso de 

de 191 

Frequência no L." ajl.' 

Em de 

joi inscrito no curso de 

de 191 

Frequência no L." o jl.' 

Em de 

joi inscrito no curso de 

de 191 

Frequência no L." ajl.' 

Em de 

joi inscrito tio curso de 

de 191 

Frequência no L." a jl.' 

Em de de 191 

joi inscrito no curso de 

Frequência no L.° ajl." 

Em de 

joi inscrito no curso de 

de 191 

Frequência no L.° ajl' 

Em...Á..de M 
joi inscrito no curso de 

l.ÀaMÍ^/T2:í^. 

OCi:> ^ de 19jl/ Em .„ de .....^...C,lJ^í:±,í%^. de 19tL 
joi inscrito no curso de Iri/../:í.£7i(t^.:^.t<i.'...d

.â Zfí.íSíÍKlí....:?-.: 

Em de 

joi inscrito no curso de. 

de 191 Em de 

joi inscrito no cur.io de 

âr IHl 

Frequência no 

■ / ' 

ajl' 
¥< 6:y. .^::^:....../:.^^2.. 

Z 

Frequência noL." a il'A 

.JOa. 2:/.,(¾ J$± l:$^íy.. 
Frequência no L." ajl' Frequência no L.° ajl' 

Em .A3.. de 

joi inscrito nó curso de ..rr.í:úf.i..^. 

..SM..1::.l0.^r:y.....L.£PiCl...^^ 

de 19 

:.l/z:i... 
f/ Em . ^ . . í ^ , ^ / : . / ^ :^ . : - ^ . : ? :^ . /*^ .^ ! ' . ..y.xíe 191. 

joi inscrito no curso de. A^.C^ /í-í-^. í\. 
i. 

.J...iri:ifeA.A-.y:..i'/.;2<:Í;l.<:-íí*íí?. Í.Lt 

:i.^..if.. ^*s 

Em de 

joi inscrito no curso de 

de 191 Em de 

joi inscrito no curso de 

de 1.91 

Frequência no L." ajl.'.. 

....^:..ia... 
■ f 

'LÍ.l^... 
Frequência no L." ajl' 

...J/L. f...p^..^i À..p: úZ.p...Ly.. 
Irequencia no L." — ajl.' Frequência no L." ajl" 

mk ? 

E l/,U:Z^/:A..t..ã,::!^..... filho de / t:l£d.<i<L , . 1 : / / 

EXAMES 

No dia //..[J de C 

'de 1 '.....concluiu o exame de 

.í^U.Ív^. 

KHP^ 

e joi.....ç/<.Â.t'.I^..:.2:m:.:^.. 
imdiafmai <í.<:^É^......±^^:â?!:.?:£:^... 
\Q,ualiiicação k:lá:fJú...^^.i 
Ifíd. L.yl) ujáil.' â^ 

No dia^../...Á. de ../....i.I.:L...l..l.z^ 

(ir 19^/. concluiu o exame de ^f:..^:^<í,:^.^3^4.^L.^..<3.::^:^.. 

'^â±kkkl?....<aU..<La^....l..... 

No dia JK . de 

de 19/.lrconeluiu o exame de 

e joi 

Média final 

Qualificação...>^bA^^::7..^.jf::±^rrC<.^. 

Vid. L." Zr:.Sjj/a fl.'....£.J.. 

de W^Z^concluiu o exame de 

Nn dia de .-. 

de 191 concluiu o exame de 

ejoi 

Média, final 

Qualificação .... 

Vid. L.° a fl.' 

No dia de 

de 191 concluiu o e.vame de 

OBSERVAÇÕES 

- ejoi /:2<a....JdL^.:J::ré 
Média final <0...^il^..Aí:. 

/r 
Qualificação y.CÙS.ûr:^^::^^::::.  
i 'iã. i." J!.?...£r..a jV .../■:.:.(:. 

Vy^e^ 

ejoi '^^^^■^^^Ikí^^ 

Média f,nal JPyi/%£ a^^^^e^^uí^yC^:^ 
Qualificação yp^^^'^^ 4?^ ^t.^^^^CCT 

Vid. L." ^'^....È.ãfl' f íP 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.° ... a fl.' 

No dia/:.:.1... de 

19^^... concluiu o/egíame de 

No dia LÍ:^ de ...p:^.^.. 
de 19Í..Lconcluiu o exame de..^.CJ.^.ii^../f:^..i:^^ ,;»*//«?, 

A^ dia de 

de 191 concluiu o exame de 

^£.1^..1::1^.4^^... 
/ 

I 

.ejoi ...u 

íédia 

e joi .....jã./.tá^...f:fr^JÉlCi^... 

final ..ú..//^ 

alificação.l...Á^/:í^.:^..:.::::..... 

£." iÙ^A:. a jV//.Â.^^. 

Média final Jr.£kM*.tA.£^. J^</.L<^.í/<::>... 

Qualificação cic<. Ícá1.fi>:%r. 
t— 

Vid. L." ãj.h.'... afl'..../..l}^.. 

e joi 

Média final 

Qualificação 

VU. L.^ a fl' 

No dia...U....àe áJy^a.ryrr.::^:/. 
:ãe 19£'l^Micluii^ o exarmjl£ Tj^^^ ..<a*«rr:. 

No dia.jLl de...^.,^../h:íí> 

de 19Í.J.. concluiu o exame de ...J!/r^.J.£^*4:.U..c>.....^ ..r.^f.^ 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

....'^...í**<3^.i^.Z.... 
/ 

II 

fedia final 
(J>iialificáção 

Vid. L.° ^'^ 

M^':^<^^^li. 

J^:2Xr£:(?!....2:.:':±. 
Í!!;r«...<̂ f*1̂ <í̂ ?:r: 

. e joi a.J.:.t^f...i^j^.i::ùe... 
r/? ". 

'U. 
Média final ^X4 íi..^i.'f:*:í.^. '^'^^ f^ 

Qualificação : ^ ^ 

Vid. L.° 
"A : 

.:.:u a fl.' 

e joi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.° a fl' 

^ - ^ . . . . No dia ...^. de ,±k:L^. _ 

de Wi/Uconcluiu o exame de .///^:..^.^^.1^.:^.^:...(1,. 

^/Íi/kP\^...!!^.^....^..,^:i,dtf:^.é^^^ 

No dia de í.̂ ,<«?..,.:.̂ . 

de 19JL 5 concluiu o exame de Z..uir.C*r.^.^:^.M^..fíMr... 

No dia de. 

de 191 concluiu o exame de. 

^4 

T 
......ejai ...íé:/..i..i.d^....k^±::^Ò!.... 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." ../^.^./,.. a fl.'...l^.. 

No dia.J7... de 

de 19£.t~concluiu o exame de 

/irtrpfkà^ éT Âr:?.., 

<ê  ^ ch^7 

ejoi i<íí^í<?::1^.fr:7rr^r^ 

Média final /ÙP%e^ /k'.^^d<^/^^ 
Qualificação 

Vid. L." Á. 

\ / 

e joi fy:.z.l^.J:r:^.<:i^:P. 

Média final..:.1^.. f?..L*4.rf.. :.t:m...Á<>...t^..J... 

Qualificação.^:.:.^. 

Vid. L." l/ciiã. a fl". 

i-
No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

ejoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl.'.. 

ejoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl' 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de.. 

ejoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.° a fl." 

II rir- - ■ l i i l É 



N." 1.:..0.. ..Nome, 'd.i:±4^ál3Lj::c!^^^^ de idade de 

L° de Mat/ n.° f l / INSCRIÇOEIS 

EmI:lAe...y.á£Â..&.M..l42...Q^.V.. de 19J^. 
joi inscrito no curso de.;.:..^<í<^r^.jf J< '̂Z>'!^<^^ 

...y}..h.UA.&Ò^L 

Em ..â..... de /̂ f̂ ^̂ '̂̂ '̂ ^̂ '̂ ^ "^ 
joi inscrito no curso de''''>fJr..^...<<^. 

/ ' 
^^-^^-f 

i.9/./ 

Frequência no. 

.J.li±. l y 
afl'  

7 
1 ' 

Em.:^:....fde ádAM JL^..J.1.1.1 de 191 
foi inscrito no curso de ....^7ílrf'.>^...f..!^ /..{f:.í:.i::.'>:X.j.:.. 

4^^4i • -•■ 

Frequência no L." a fl.'.. 

■/..mn. Â::S:.~.4mL 

Em JùÎde :k£d.£.l.llfri.nr:M. de 191.. 

foi inscrito no curso de .4;L.-.C.1.3f .̂/. .?... -/..c  

:.Li.h.G..aotr,_±,,if_  

ù:.V...^..X.<^r^^^^

Frequência no L.° afl.'. 

//.14û...'.....a:d.^.... 
iV -i-rf \^ J V, ...y.  

..á:jf..^.. Ilh..:. ff^.. 

Em de  

foi inscrito no curso de 

de 191 

' Frequência no L." afl.' Frequência no L." 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 191 

Frequência no L." a fl. 

Em de  

foi inscrito no curso de 

de 191 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Frequência no L." ajl: 

Em de  

Joi inscrito no curso de 

Em de  

foi inso'ilo no curso de 

de 191 

Frequência no L." a jl* .. 

'/'>■ ■/" 7 

Em.S.. de ^.id^.. 
foi inso'ito np curscde.. 

.23? ...JsJOJli 

'ÙZ.:±2:t.i.::.4:<r.^  

Frequência no L.".... 

-^.virv,: & X . 

ajl' 

2 iJ^  

Frequência no L.° afl.' 

Em de  

joi inscrito no curso de 

de 191. 

afl.' 

E^m de rfe 191 

joi inscrito no curso de  

Frequência no L." afl." 

Frequência no L." a jl.' 

Em de  

foi inscrito no curso de 

Frequência no L.° afl." 

Em de  

joi inscrito no curso de 

de 191 

Frequência no L." ajl.' 

Em...(£>..... de û(^l rj>..^ de m 
ùU?..  foi insariùi^no curso delf^Pf/f.Uiri.l.'i^.. J'4'í^.'......t. 

Frequência na L." c... a jl' ...A ...l 

Jth mpi. M^i í.k.^y. 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 191 

Irequencia no L." a jl.' 

Em de 

joi inscrito no curso de. 

de 191 

Frequência no L." a fl.' 

Em.ju~.de  

foi inscrito no cur^ de ...6..̂ 2̂ ....(̂ :3̂ ¾ 

.../.....<S...^.<d/b. 

12... de 

::2...(a-.<5í:..y. 

Frequência no L.° afl'} 

..̂ ..iAy^^/21 .̂ j^L..!. . A 

Em de de 191 

foi inscrito no curso de .•. 

Frequência no L." a jl.' 

Em de 

joi inscrito no curso de 

Frequência no L." afl.' 

Em de 

joi inscrito no curso de 

Frequência no L." afl.' 

Em de 

joi inscrito no curso de 

de 191. 

Irequencia no L." ..afl.' 

Frequência no L." «/?•* 

Em de 

joi inscrito no curso de 

Frequência no L." ajl.' 

de nu 

de 191 

litflM'tf 
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N: Nome 
7W 

'4dyã4aZ./Z. ^.2.. '^/j 
^ 

àe. idade de..//..../LÍ7«05, natura 

L.° de Mat.̂  n.° fl." INSCRIÇÕES 

Em...Ù. de f 

Joi inscrito no curso de 

iU,.l0..IIA,±dr^.. 
/ : 

Frequência no L." afl.' 

l.U^^. Z:..̂  ).:f...y...' 

Em Ó...de ( í^ í^ .^ : 

foi inscrito no curso de 

<^2U.dá^.í.[íiai^.../ã...if. 

í::3J de Idl^V 

Frequência no L.°luf.. afl'... 

, .-?^.: . ŷ .̂ ...:»̂  i í ^ ^ . . ^ l 

Em il de U^.:L<1ty',/^id<d^r^. de wf.u 
foi inscrito no curso de 6Kr.:á?áíá^r^.í«:í2!... 6L:£^. 

.L.£dytd..i^. .̂ ..<!^ .̂//.. 

Em ...r4.....de 

joi inscrito no curso de 

'/k2l?..//. de 19^1 

L^ ' !^ i ! !&»^ 

Frequência no L." afl' 

ujÂliâ?.. 

Em ^~ de 

foi inscrito no curso de*^ ^ 
r 

í í^^í^^fe^ ̂orP yr, de 19]^ 

aí-.̂ ^ 

Frequência no L.° a fl.' 

..^/^¾/i/^... 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 191 

Frequência no L.'' a fl.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 191 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 191 

Frequência no L." ajl.' 

Em z..de 

joi inscrito no curso de 

de 191 

Frequência no L." afl.' 

Em _ de .,.LâL:Ul:Lf^

foi insmito no curso de 

de 191, 

..<.. i:Sfefcií^2..ní^^.. 

<éLdA^.. ^i.^.y....f... 

Em de de 191 

joi inscrito no curso de 

Frequência no L." a jl.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 191 

Frequência no L." 

^lh..Aí/>3J... 
ajV 

J2.^,..^àlL 
Frequência no L.° ajl.' 

r. ^ ^ -

Frequência no L." a fl.' Frequência no L.° afl.' 

Em U. de 

foi inscrito no curso de.. 

ryz.jQ. d^ 191^X1 XfiLmí. EmgLiif;...de deWtX 
joi inscrao 

ifiti:^. 
no curso de 

Em de 

joi inscrito no curso de 

de 191 Em de 

Joi inscrito no curso de 

de 1!)1 

ajV Frequência no L." 

^ 1 ^ . ^ O i :J.!^..i/^..l 
Frequência no L." ajl.' Frequência no L." ajl.' Frequência no L." a jl.' 

Em..fí. de 

joi insc7ito.no cj^rso de 

de lOpí (Lif.i Em l^.de.. deWiLX 

r 
foi inscrito no curso de ., 

....C^..i4^.kkl!^:^.'.!^^.....£f.: 

Em de 

joi inscrito no curso de. 

de 191 Em de 

joi inscrito no curso de 

de í'.n 

Frequência no L." ajl.' 

/^.,//.f 
Frequência no L.° a fl.' 

....í:^'lE^.fA).. 
Frequência no L." ajl.' Frequência no L." ajl.' 

Em H de.. 
joi incito no curso de rito n 

'^zLia. â...^..^., 

'.^Ck. de 19J^ 

...'!nj...i.1^.!..£h^2. 

'iUdJjdd^ Em..^. de LSkM^l.idd.'^.. ..de 19tl 

joi inscrito no curso de L^z:3...*^:.:Llc'fr::Z^.. ..^.tl. 

U'..Mfi<i^I...Md^^^^ 

Em de 

joi inscrito no curso de 

de 191. Em de 

joi inscrito no curso de 

de 191 

..!/.... 

Frequência no L.° afl' 

mjD.. 
Frequência no L." a jl' 

...J:U.....£.JÍ..£^.. 
Irequencia no L." .....ajl.' Frequência no L." ajl.' 

íCi-l 

l y 

■ ' ^ • " /û,/L^O filho de. ....tâ::1^M.i^..4..:^:±JL.^:C.... 

EIXAMES 

No diaoc/. / de 

oJLJc de 19^1 concluiu/o exame de !7X)t/.>^<í^i 

ejoi <í^úJ!d.:.^?..aa:il>^h^. 

'Média final .^.^¾¾¾;^^€^:....<;^:«¾6í^^^^ 

■ Qualificaçãor.:íZzi2i<2:lOrr. 

Vid. L." émfí>..:.a fl.'MZ^ 
/ 

No dia de 

ill' 191 concluiu o exame de. 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

ejoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl.'.. 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

.ejoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.° a ft.' 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

OBSERVAÇÕES 

'■ ejoi 

M ('dia final 

Qualificação 

Vid. L." ajV 

No dia de 

de 1!)1 concluiu o exame de 

ejoi 

Média final 

Qualificação 

17(/. L." ajV 

No dia de 

f/( 191 concluiu o exame de 

ejoi 

Média final 

IQualificação 

Vid L." ajl' 

.\" did. de 

de 191 concluiu o eocame de 

•■ ejoi........ 

Média final 

Qualificação 

Vid.L.° aft.'.. 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de . 

ejoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a ft.' 

ejoi 

Média final 

Qualificação 

Vid.L." afl.' 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de.. 

e joi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.° a ft ' 

No dia de 

de 191 concluiu o eocame de 

ejoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a ft.' 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

ejoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a ft.'.. 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a ft.' 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." , a ft.' 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

e foi 
Média final 

Qualificação 

Vid. L.° a ft.' 

No dia '.. de 

de 191 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a ft.'.. 

No dia de.. 

de 191 concluiu o exame de. 

efoi 
Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl.' 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de.. 

efoi 
Média final 

Qualificação 

Vid. L." a ft.' 

~< I " 
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N. \M. ^ome \j^li..ill.Ln.^^^^^^^^^^^^ klM..lhú. _.. àe idade de, ̂ ^.. (inos, naturm 

U de Mat/ n.° fl/V^ INSCRIÇÕES 

EmÂll..ãe..^::M:âú^±MÁj:^.' de 19j/a 
?// 1 

Joi inscrito no curso de Cri^^^.ff^i<^2^ 

LuhMAia^...  

Frequência no L." afl.' 

J':A4M:^. llhujiy.. 

Em i.me y.:lMâ/MMlàarX. de 19fp 
£^. foi inscriio no cursou.... 

Frequência no L."  

....,L.^2:.....M^.  
afl.'.. 

Em Jl..de^..uâ.^... de 19Î.. 

foi inscriio no curso de (:,^.../.J.:/.../../../...L.....(B.&^^ 

...<d^.tdyyÚ^.^:.Lía.J3,i(^...... 

Em Jyde A.^i^j£^:.2^::?:::^ de 19^/ 

foi inscriio no curso dp ./X^ri^.&.Jí:. 

Frequência no L." a fl.' 
'í^. 

....j.....£i.:....jâm. ..^.'.. ,...U.Uui T 

Em ll.de ..^..:l..L.£^.. 

foi inscrito no curso de... 

..^li.Ù..ia.:h::t..£,^<. JÚ!... 

tl:l4^..p.::i. de 19f....L 

Freqiiencia no L." a fV 

.d^AlM/uí. r-io. Hn' 

Em...Í]L de j^^fn4I^fjè.a.:V

foi inscrito no curso de ./!<:...^d..£r. 

A^...M.^0^l.^~2...^... 

1 
Frequência no L." 

/..t<é: -a 
afl.' 

t l^ 

,de .....y.<I.Jfú...^:.J.:..fr.^t^... 

foi inscrita no curspde . ^ / á ^ . ; 

..é~^MMi2'..f...^^ 

V.7.^ 

á^. 
. de 191.. 

'..L2.:t:<..L::f^...... 

Dequencia no^.° 

/1.4^..J.l.lDi... 
■ / 

afl.'.) 

...AJX... 

EnULlde 'aÁU::l^1idJ^..':r::l^ de 19^:^ 
foi inscmto no curso de c:>/^íf^^^d^ ^:(< 

éixà:Èt::/......û.....(dc^.... 

Frequência no L." afl' 

n^... ÍM... J..%.:. ^ / ^ 

Em.Á deC 

foi inscriio no curso de 

Frequência no L." afl.' 

...4.......p....^. 

Frequência no afl.' -.., 

w^- ^ : h..A.f í'^ 

Em^lflde .yL..(MI.. 

foi inscrito no curso de 

unC0.<í^:t:1r::l.'.éi..^.... 

£:.Jr:2^i..it^..Or.::P...., de wJ^. 

Zi^.dkí(^:P:7^ é^jí^ 

1 

Frequência no L." o fl.' 

..d:.h--M-^- A 00..:....... 'l^' 

Em^l... de.. IJ/^:::J'. de 19£y/ 

foi inscriio nojursQjle. y"£...€k222^'.dd:::i::c.€<J. 

Frequência no Lf a fl.' y « /1 . y y 

:/.áJ/. 4^:..,^^...2.. 

Em : de ŒlMkL 

foi inscrUornieurso de 

f 

de 19tl^ 

Frequência no L." 

A.do.:..S4^y..

..afl.' 

/i.:7.'. 
/ 

Em J.L. de ihl/tùé^^ de í ^2-

foi inscrito no curso (¾ : ̂ < : ^ ^ . < í 2 ^ < Z ^ <í'^í*_-

Frequenpia na L." ■ 

^ . . , . / ^ . : . , ^ , ^ 3 . . .'^.fi3L.. 

Em ...4. de Lë:rZ^:l, 

foi inscrito nsímirso de L^ 

Frequência no L." '^fl'j 

....J.f^h^..J.U.f.íAí. i%.:..,./lf/:3^. 

Em.4...de lj^:t:. 
foi inscrito no curso de 

? 
.l.̂ S de 19tl. 

Frequência no L." a fl.'y  

,^ 
Em././....... de íÁ...ÂÍ.ll.íJ.i,<^x> de 19Í.Z, 

foi inscrito no curso de'//:/j:jí^t^2t<i?^..4ír:^....:C.^ 

(*r:íÇrí%w ..y...tií..i^:íúr:.\af.....^.^ 

/ ■ ■ 

,:^t:; 

Frequência no L." a fl.' 

.,.../l./í!í.ál^. 

Em A./........ de ^ ^ ^ ^ / < ^ * : . t ? de I9fZ, 

foi inscrito no curso de <f.irr:^.<Í.Àf../t...^.^:^^s^.rtf. 

/ -

Frequência, no L." afl.' . 

./.^:. ÒI/..LI/.. J..^..:. ù.:jff...i:i. 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 191. 

Em. x)l. de ik::Uí::â^U>^. de wtk 
foi insârito no curso de . 

..hdjkht:!. â...k 
ZJ..,*3:„, ,.i^^^r;á 

Frequência no L.° afl.' 

, , , , /^., . , , , , ,: /^/, 

Em A de ij:rt::^:k de 19tl 

foi inscrito curso de ,:...é:'.(r.cÍ<)fM:^á 

Frequência no E.° afl.' 

Em..4). de 

foi inscrito no curso de 

^ 
de Wi". 

Frequência no 

d^^. %..^.iy 
■ afi: 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 191.. 

Frequência no L." a fl.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de nu 

Frequência no L." afl.' 

Eni de 

foi inscrito no curso de 

de 191 

Irequencia no L." ■ afl' Frequência no L." afl: 

J 

de filho de i^..i.:..lÇ-±'.. í ^^jjfz^^oty t//^iidJ^^^, 

XAM 

No dia ^ d e fy^. 

lie 19^1 cmeluiu ç exame de 

--^¾^¾ 

\/.,:J>. 1D. 

. Ua/,' 

e foi 

Média final.., 

Qualificação. 

Vid. L.'./i, 

'; No dia Á. de r^^^-!^ 

ide 19^^concluiu o exame de ^J Í^ ,^5# : Í -^ -2 . -* ^ s ^ 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.rZi^.la fl.'..//.:^.. 
^ ' / 

No dia / de yùé?^. 

"e 19^ 2^oncluiu o exame de ^;<^:^^><:r3Í:^^r:í^?. ifT. 

-f-Z^'-ii-.. 

íédia final 

^Qualificação 

foi l^.:..7d::rl!2.fn^Zf^:^'.l:> 

Yid. E'^I^Wj a fl' 

de 19êJt^pncluiu o exame de...., ^ 
1 

J^^rkO^frr:.  

No dia /fde lí^ím^^ÁLP .^ 
»9ncluiu o exame ãc ^sí^^^^^jJ^í -^ í í^ ' '^ ! - - ' de WÍJhmr , _ 

efoi ^í^^i^^yíd^■'T^iii'*^'^ 

Média final .^/í^i^i^^^íCÍ^^ - ^ ^ Z i ^ y v t y 

Qualificação /r^fyDi^yt^— 

Yid. 'L:'Zf % la t\.r ã.y ^ . 

No dia/(}...de y/^ ,»íZi .^ .<*^ /; 

de 19t*^ concluiu o cxamo de C^X^ 

^/}/u//} ^AA.'l^. 

e foi... 

Média final 

(4441 Vpí*:^. 

Qualificação 

Vid. £."/^1 a fl.' if^ 

No dia/jrr.ãe,/.>... 

de 191 y concluiu o exame 

hrfyh^y. ^^.....hca. 

Média final 

Qualificação 

Vid. L. 

foi <T^.L<yl<i:?...^ú:^±:t^... 

/ 

No dia de 

de 191 concluiu o e.mme de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Yid.L.' afl' 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl' 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

'."ÁL a)ft.'/.//Ê. 

No dia , de 

de 191 concluiu o exame de 

, l.:.. 

i' 

í/^kL^.. e foi... 

fedia final 

^.lalificação.. 

fid. E.^/'^S'.La fl.\.^...2^ 

^r2f*!»::rr?C?'., 

/ 
j\7) dia I de 

>ííí' i'>l~ Xjconcluiií o exame de..f^ :Ji::^.^.:1...'.t£.r:f:<:. 

e foi. ^^Z^^u^^yí^ 

^édia final U't£L....KúuLiOC^.... 

Qualificação 

Vid. L.'ZfS/ a fl.: A . 
) 

No dia/^ de 

de 19i,l^concluiu o exame de.. 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L."..... a jl.' 

: . . Í . : . / - Í : . . . . > . . 

No dia, de 

de 191 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Q.ualificação 

Vid.L." afU 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid.L." afi.'. 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid.L." afi: 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

J2 4-

.2é..a.rtL. 

e foi /:Z^Ad^'''1'''^^^ 

Média final 

Qualificação... 

Vid. Lr^..S:.' ai'J(' 
H.!.m..:£dkxyL. 

No dia \ de (^. 

de 19ÍLJ concluiu o exame de ,1: 'a.f^.. 

e foi 

Média final.. ^1l2ãk. 

Í.^2;^C17. 

Qualificação^ _ 

Vid. L^/^4...'/fi^M£l 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl' 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.° a fl.'.. 

OBSERVAÇÕES 

..i^'.r!È<fríí, Áiírri:..iSfr^,:!S::€í_._.^l,^.2ÃU/

?% ,-r<= -̂̂ -̂̂ *—^ 

éz.....<Í:ír..' ■rër:^... íÀ i iC 

/ . , 
..^^±i,....^á) f f t , 

' ^ ^ , < ; . , „ i < > « , , - t . 

N 

' 
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Nf ^// Nome ^J^P/^ÍP^^i"^ é:4t/ASi^âr:<£^ àe idade de mios, natura 

L°de Mat; n.° fl. INSCRIÇÕEIS 

Imi p de../ÁM.£^l 
joi inscrito vo curso de í

MoMjr::^..^^.. 

('' 

FreáiiJencik no L.". 
e 

a fl' 

Em JE de... 
fui inscrito no curso de 

âd^/J 

de 19 fl 

Em de de 191 

foi inscrito no curso de 

Frequência no L." a ft.' 

Em de 

foi inscrito no curso de.. 

de 191 

Em de 

foi inscrito no curso de.. 

..de 191 

Frequência no L." a fl' 

Irequensia tw L." a fl.'. Mrequensia tw 

Em JV de AM^^^^^y^^^^ àe 19A. 

foi insGi'ito no curso de ã.A^..ê^..l 

/2 ^ (?.Û!CS^'\:0^ 

Freqii&aciaQno L.° a fl.' ^.qii£jiciaçn 

Frequência no L." a fl.' 

Em de de 191 

foi inscrito no curso de 

£■»1 de 

foi inscrito no curso de 

de 191 

Em de 

foi inscrito no curso de.. 

Frequência no L.° a fl.' 

Frequência no L.° a fl.' 

Em de 

joi inscrito no curso de 

de 191 

Em . de 

foi inscrito no curso de. 

Frequência no L." a fl.'.. 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Frequência no L.° a fl: 

Em (Ze 

joi inscrito no curso de 

de 191 

Frequência no L." a fl,' 

J5m de 

joi inscrito no curso de. 

de 191 

Frequência no L." a fl.' 

Eim de 

joi inscrito no curso de 

de 191 

Frequência no L." a fl,.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 191 

Frequência no L,° a fl.' 

Frequência no L.° a fl.' 

Em de 

joi inscrito no curso de. 

de 191 

Frequência no L.° a fl.^ 

Em de 

joi inscrito no curso de 

de 191 

Frequência no L.° a fl.' 

Frequência no L.° a fl.' 

Em ' de 

foi inscrito no curso de 

Irequencia no L." a fl.' 

Em de 

joi inscrito no curso de 

Frequência no L." afl' 

de 191 

de 191 

de 191 

de 191 

de IHI 

Em de 

foi inscrito no curso de.. 

de 191 Em de 

foi inscrito no curso de 

de 191 Em de 

foi inscnto no curso de 

de 191 Em de 

foi inscrito no curso de 

Frequência no L." a fl.' Frequência no L.° a fl.' Frequência no L." a fl.' Frequência no L." a fl.' 

..de 191 

Úe fa 222^: .^ . . . .é^. .filho de:,Háy^±..^.. ^....Ùû...MA..tà...<M^ .>:'̂ .̂:?;.̂ :̂̂ í?íí...ir.;:é.i 

EXAMES 

No dia /S de ./^£^l./!t.2::<d^..yx 

dv m£./ concluiu o exajne de c / ^ ^ ll'Yr^f^^rrrr... 

V 
efoi Ç.d...ll.í?...:iúQ:r..iu::.y.. 

\édia Ana^...^l^¾!fc..J•^X¾á¢?..:223í?:.;X 

^, .alificação /MTÁ. '<^r<r..̂ :í 

pd. L/;J^... 2^.. aS' JX 
iQui 

JJ" No diaJ.Jde ../..dd::1l^.^.'U. 

de WtI concluiu oj exame de iS^--^ 

efoi pM.±f.:í2.'::7^<;>^r::^.':::^i. 

Média final. ^^^^^^^^^^^^ ^ y^i^^z^.^^c^ 

Qualificação...l 

Vid. Í."'.i:.!í'...Zra fl^./..Â.l. 

e foi 

Média final 

iQualificação 

Viã. L.° a fl.'.. 

No dia de.. 

le 191 concluiu o exame de. 

%. No dia de 

de 191 concluiu o exame de.. 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Viã. L." a fl.:. 

No dia. de 

de 191 coneluiu o eocamo de.. 

■ efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid.L." afl.'.. 

No dia de 

de 191 concluiu, o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl.' 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de. 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Viã. L." a fl.' 

No dia de 

ãe 191 concluiu o exame de 

Cs 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.° a fl: 

e foi 

Média final 

Qualificação 

VidL." afl.'.. 

No dia ãe -

de 191 concluiu o eocame de.. 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl' 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

No dia de., 

ãe 191 concluiu o exame ãe 

e foi 

Méãia final 

Qualificação 

Vid. L." a fi: 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

e foi 

Méãia final 

Qualificação 

Vid. L." a fl.' 

No dia de 

de 191 concluiu o exame ãe. 

OBSERVAÇÕES 

e foi": 

Média final 

Qualificação 

Vid.L." afl.' 

e foi..:. 

Méãia final 

Qualificação 

Vid. L." a fl'... 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Viã. L.° a fl.'.. 



t£'. I n i i v " " ■ ' » ' " ' ■ ' r-

J 
N.'já<2... Nome i:l.:t^^.á/^M 1 ^ ^ ^./2d.lÒ^:S:. '^.:£1I.M^..... de idade deJJzanos, naturai 

L: de Mat." n.° f l / INSCRIÇÕES 

/:' de T.^A..i±.jÂ.nc:^... ie wl^^' 

i:.íJj.M±í^:\^. ..U...  

joi inscrito no cursO de 

t Frequência no u?f. a fi.' - ^  

Ern / l . de. 

foi inscrito no mrsQjLe  

7.:..1 de 19Í..I 

l^?r:í{M;....-?.^..í..£. 

Ln\ / / de  

joi inscrito no curso de.. 

/ 

_ de 19} 

Frequência no L'. 

■A. 
a fi.'. 

..1LL....M..J^. 

Em ^̂  de AuJj..J^h^ir:r^ ^ detdÎJL 
;(• /y 

foi inscrito no curso de L.^..é^. i'i\^ ^ 

ll.1.^i%^fJ.:Î:lU..l^J......./.l.  

Irequencia no. L." a fi.' equencia no. LI. a p.  

Em % de : 

foi inscrito/io curso de...:r:\:^^^<^:^::^..^^4 ot inscrito 310 curso ae...r:...*f:..j^'rfr.r.^ 

..f.....^H../^.,<<d^.fr^dÀ...L...^:±^ 

Frequência no L.".. 
/ , ^ j 

...l..Jj.:.....iQ[nL :1^^. Z)i...^'~i' 
/ 

Lm de 

foi inscrito no curso de.. 

Frequência no L.° a fi.' 

Frequência no L.".. . a fi.'...^.  

..JLL /iiíú^.. 

Em H de M.IZ.Â:^LLJ2.< 

foi inscrito no curso de U./...: 

1.0:0(1 de 191 

Frequência no L.° a fi.' 

....4...Mi...../i^^.. Ilf..^(1.^.1^... 

Em.Af.. de 

joi inscrito no curso de... 

d:di...'.d.^^.:.int:.z. 

A:ÙX^.J::M.IÂMV.. '......deA91/ 
t.i,ytd^. y..... 

r\ 

2^?. ..de 19M Em (yj. de  

foi inscrito no curso de 

:l:2..:t^.£l:.^Ldld^ifi::î^i».i. , ,Z.  

j i de â^.LLáM...(}yr...^. ,..../. de 1911. 

rità nû 

Em j ? de i:^MJdkt...(r%r.f^. ....../.. 

foi inscrito nû curso de ^^J. £:..^.^^:(:.:^^:. *-u^ 

.m^:.n:^m.jed^. 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Frequência no L." a fl.' 

/'/Jr. á~/../3f. 2^ytà...:£/^aL 

Frequência no L." a fl.'. 

.^^..J^^ ^ y M -^ 

îZ.t''. Em j de í^.í:.:r»rrrr de 191 j 

foi imerito no cursO'de4l.M..£..£:.^^..:1r:.rtr:^i.<?...^.  

' /^. £^iJc> :%:l^Î^/..  

Frequência no L." a fl.'... 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Frequência no L.° a ft.' 

J'f^ Í-^--Í:^-

Em^ de .jf^kd::C.. 

foi inscrjio no curso de 

'H'^.iyihy â.Afy. 

^r:rD. de 1911, 

i^.;^..^.'t Jy.^.  

'/..icidi..:^..^..  

Frequência no L." a fl.' 

'' ^ ilx^a>.. S..h ùlfai  

Em il de (^dki^.. 
foi inscritoJnojiurso^de.. 

...l...:i:Md^A 

,:¾  

'Ma.i'.i:^. 
...de 19£/ 

...M

Frequência no L." a fl.'^  

,../5 .̂-.....////.¾ ±:rp.:....J^.p..ii  

r 
Em .£}. de itM.:ÍÍlJ!±..l. de 19tX 

joi inscrito no curso de l.L.Ctf .^'I nt^t A^^^^^^r^ 

.4?..*̂ .r2.-X./r..̂ r:.. 

E m de.. 
Z-

del9l} 

joi inscrito no curso de  l Vyi:^1.r^ 7 ■ . ' ^ i -

Frequência no L." a fl: 

' ^ ^ i E..:.  

Frequência no L." a fl.' 

Em de  

foi inscrito no curso de 

Erequencia no L." a fl.' 

Em ,., de  
foi inscrito no curso de.. 

de 191 Em de 

foi inscrito no curso de 

de 191 

de 191 

de 191 I 

de WÍ 

(le in/ 

Frequência no L." a fl.' ./? 

/ 

Frequência no LS a fl,'. 

:v ../o; U.f..!:ï  ..7f. f...i.y V .Ã:%r......:!Lx..^.y... 
Frequência no L.° aft.' .^.. .^,. Frequência no L." o,fl' 

Ó ^^y 

Em / / de Ué1dkilyi:'i 

foi inscrito no cxirso áe...^ 

....í£:::I.(XM.Ct.<^. /Z.. d^^a^ùcïd 

:...ã<:.j(aC...!,.. 

Em ^_, de  

foi inscrito no curso de 

/ ^ / -
.Je lOt^Jj Em 

.....U,í.„...)f..27.ílr.<^. 

de Lk fry\> 

Frequência no L.". « fl.' 

//!-Í3.:.-.,Í,/i ....Mh:....Jl^ 
Irequerida no L." a fl./ 

.:.:.:.1:1 li.:l.a....Jtl:::i.....:.:.lÉ..J..l3L  

foi inscrito Í?O curso de...j/.í/!,ã':klí..ll^.. 

í A..Cy\}ÍA.\.a..,i^.^....L. 

^19Í) Em de 

foi inscrito no curso de 

..de 191 

Frequência no L." a fl.' 

f,.. 
eqUi 

M ÚL li 
Frequência no L." a fl.'. 

- . c O . 

/ filho de ^S:XD......::é^:^±M.:h..!^.Lù:J^^^ 

EIXAMES 

No dif^/Ade ,^:Akt2.. ^:^^.1^:::^:.. 

'. 19^1 concluiu o exame de C.id.^^d/yO^Í^.... 

hM±y^ 

e / o t . ^ . ^ Í 4 í ! . - . . ^ . < ? í r . : ^ . . 

lédia flnal../M:::\L.KíMJÒ!>::L^... 

xlificação..^. 

rid. L.''Á..J..../à fl.'....6:.~J...... 

No dia Jí Lde 

19í~/ concluiu o exame 

efoi 4Í^^:M:Í^?:2?^::^Ò^.. 

tMêdia final /í^^...~_„ _, 

QMaliflcação../0r:±7p....^'^^^^ 

1¾. i.°.^.^.....Z-//í.v./Z.£: 

No dia/</ / de / 

19/^1 concluiu o. 

J. 

No dia y/ de .....J1..U.I..1^:1^^. 
de 19^..lj:oncluiyco exame de £^ 

/ ■ / ^ : < 4,4,<í<:í.t'X^:^!^^^íiL.^A^í-^í%^. 

■^c 

Sri  

efoi ,,i^î^yÙ::i^d^.a^f}:;=^  

Média final /í!í:::^/j:^.....a:2zÁr:y::^^ 
Qualificação ..„^:fhc.^c<^ííp...íSr:i..:4:^. 

Vid. L!'J^/.S'X/i.'././.í.. 

No dia..í...^.......de...Ji^U,.'r.Z,^i^. 

de WL^concluiu o examo de...í^..í2U<A<i4^í^

.Z.^C'^C'A^&^i ^....<JiÍrfÍ4Ín^<2;.< 

e foi...£^iií:a!:^rr:±~^::rP.. 

Média flnal..^x. 

Qualificação .Qx....i^r^*l^..^^.^''*r^. 

Vid. L.'r/.^^iT.^a fl.'..A.f..P^.. 

,. jhi }:dd^.:e.>Ú1íãf^^^ 

Média flnal...ú^/.^Madkt:..^<C......^^^^ 
■ / ■ 

\Qualifixa/ção,..'....I.T.i:kkL':. 
Yid, L.''...(:^f.Uafi.^. 

No dia J< de 

\de 19Í. L concluiu o exame de 

1. <y^^..<?^.4<<:/^^.^ 

e foi 

Média final 
/ ■ 

Qualificação 

\'id. L.y/y.. a fl.'..^.:lí2... 

de 19:^ iC concluiu o exame de. "S. 

V 
No dia/ H de '/? u IA. 

<^c 1^.^ concluiu o: exame de .4tÉ3...LélA::^:ry.... 

íitini..o.£::y::ésd.l'..^. 

/ 

efoi...j(Í^Uld:.t?...1^:é^/^.. 

Média flnal /./..ã.4...0A:. 

Qualificação 

.:^caá:dCjy.::Ê::...^.... 

Vid. L." ULL..^ a fl.'.Êrf..O.:à.. 

No dia Q de .._ 

de 191^'f concluiu o exame de 'd!^j;..í..tr.:t:.'.u.... 

e foi lJ(^.//kU2..7:.Z2!:d!Í>... 

Média flnal....^..U^'...^43JLcf\:^^j: 

Qualificação 

Vid.L.'/^.â afl.' .^AT 

No dia I/) de 

de 19^^/c, 

'^íZ^..áS>í<..^ ^.. 

/ ^ 

foi jSA^J..^^ifrr:frrrrr^^ 

Média final^.p^'cJ,'^^:^..^. 

Qualificação..^^^^^rrJh:^^:::*rrr^. 

Vid. L.". a fi.'., 

No dia ■)( de 

de 19£^ ) concluiu o 

..y:. 

e foi /:^/2Zf:lddC2.<:1/:(2: 

Média final 

Qualificação ...:h^:^rr^^^^r^ 

Vid. L.'.JlS.. a/Á.'./.íA. 

^ < í ^ í ! ^ 

No dia ò. de. L./...fy<:2^::Xc.:Lt^

de Wtl^concluiu. o exame de...(,.......L:.d^^.&..é.í::.Lt,:...£i...r^........ 

e foi ^::^^^:^^ 

Média final ^ - ^ ^ y f e C ^ -^ 
Qualiflcação^4^.fd^..'^eS.*.'.í.:f<^.i~ZZ^r: 

Vid. L.^ffiZ, 

ancluiu o exame de...^jkrX^Jf.í: 

y...^;^ír]áí?.^.íí...^^..'..^..í_/. 

. ^ c . 

Á 
r 

i 
y-r 

/ efoi ToJiA^O 7^:^<:ptP... 
Média finaÚ....^tl<Sm^ 

Qualificação 

Vid. L.". a fi.'../.É./ 

P 
No dia,, de 

de 191 çpncluiu o exame d e ^ ^ é ^ ^ ^ ^ / í : 

.^:.: 

9 

'^^r^'^-' y 
^..y..^.. 

^jrrr^..-

e foi ..^:. 

Média final...J^:. 

Qualificação 

Vid. L.° 

'^2r<^C:t,:í.<^jC..tí... 

afl^/.£.S 

No dia . de 
de 19^,^ concluiu o exame de /^:Mt^::ir?*:.^.f<f,., 

..i'....,ílJc..í^L-e..d4^^~a~..^^^^^ 

e foi ...,^.lírr...Â..I::. ?...íií:2¾r.±*^í.. 

Média flnal 
QuaUfl^ação 

Vid. L." a fl.' 

No dia de ^^ ' 

de 19JLJ concluiu o exame de .ÍS.. 

No dia^a de.. U.:uL..-

de 19Í ' 'concluiu o çxame de 
< 

......wL...„..;^...Ar*-.<.:i.<:d 

e foi .^..:.: J...L..l.l.ji::.^c<i(<:..t 

Média final ,....- .J>4^ú.£:.Í^:^.2::.A.á±:a. 

Qualificação .̂ „!S?../t.r:V— 

Vid.L." ..Lj.;afl'..£.^. 

r:̂ k_.. 

^.í?í irl...f<^. 'Éútrz:rz.. 

e foi ^::;ùZ^:t^^^ 

Média final ã...:^l.XC. ..ir.^.L<^>r^.... 
Qualiflcação.Zkll^:/Q...k...l..^.:..U...t:^

Vid. L: i^ò /a fl.' /, 

efoi UJÍ:£M.*^.~^ 

Média final /Z..:f:j..Z^. a.C^a.£.^. 

Qualificação ..:/.Z^^;^i..^i:.i.í^...^ 

Vid. L." afl' 

^¾ diaZ{ de . ^ ^ ^ 

de WÍH concluiu o£xame de. 

.A^ír..!lll^.í^./n^

'l.úf^il-l'^ ^ / - - c 

e foi...^..:Í4à^~'i^^^:^~ 

Média final íd:J^.:h 

Qualificação .^.l3Íf^.;^...<Scí..k<í:;.Í....C& 

Vid. L.°../ /\ss O: 
.1. 

T 

OBSERVAÇÕES 



N. .' J h Nome c éy/^na 71 /i ^([21, (U - - ^ ^ . ^ ^ z ^ 5 ^ ^ . . ^ < ^ r : ^ V ; y 4/ .l^<^?^i^/. .̂1. de idade de ../yarios, nain nil 

L: de Mat/ n." f l / INSCRIÇÕES 

J£m (Í de íí^::?^?*:^!?. de Wtù 
ia^:iC^.^^Ù:rx::::p.i  foijnseriio no curso de 

iHr^^..:  

Frequencies no L." a fl.' 

^Xtj,4m :̂̂ -̂  /4^^

..cQ^^^ÉcZ^.,. de 19 ^i Em.xO ^e 

foi inscrito no curso de 

\0dCAíãkv^. rL. i / r i^dSk-î i ' r tS^ 
Q22±i^.  

Em V (Îe...^:^?r2^<toî4r;p. de WtZ. 
^L joi inscrito no curso (jle. ^/^^.¾¾¾¾^^ iC^.. 

Frequent^ano L." a fl' luencta no Li,  

f-'- M--
ir~— 

Em AL de .íJ^.:á(/lJ</.*m>. ^ de 19tL 

joi inscrito no curso deL:.f..J. Â^ùu^i.. 

..^.Ml.l^ír.i^.A.(i....í:y..±i^jJÃZtii<^ 

Erequenda no L.°... a fl.' .^. . 

' " "Ïi^O^ i:i. Í/.Í-

Em 6'de ^h^iSkJtr^ de W^JL 
foi inscrito no curso de 

9^. 
<j..':2:n^...c..!a. 

Frequência no L.°.  

...., £.....JOi-f^: 
afl.' 

</ 7, Jlif/1-

(^:tid<^.:..Ù^... Em [2 de f^:.l^t<^.:..LDr^...: de Wt.., 

Joi inscrito no curso de dH::^^:

Frequência no L." a fl.' 

liS rri.m.  

Frequência no L° a fl. 

/.:^ À.^..i3!. ^.¾ JiMi 

Em j : de ÍÁÍ:J.//.i.l£'k1^.... de 19tL 

foi inscrito no curso de :..i.ZJ.î^.4tt.iZi^.£..fj.:J:.:^... 

Em M. ie..L&:í<£:^ídkÁ:..C^^J.. 
/Û 

foi inscrito no curso de .<i.*:^. 

2.J.t^C^'^£<.lt.%rt..<^J.. , 

de Wt 

Frequência no L.° a fl.' 

...^../.^.1I....LQÎI:.A..V..  

Em/l de (jk:iri 

foi inscrita no curso de L^ t 

^M..'.. /....Ja.:i^.ùÀ.rm^. 

de lût^ Em de 

foi inscrito no curso de.. 

Frequência no L." ,' a fl.' 

..(l..£iH^£>^. 

/•' / 

Frequência no L.°  a fl.:. 

. . /^^. / : .1/ . . 

•£>»/' de I.JiJ::X^ M 19JLi 

foi inscrito no curso de ...t'../ 7 <,r..i£ .;'..<:̂ . <..f.y..r.. 1 . 

Frequência no L.° a fi.'...., 

J.:. .A^'..ptJ.l^. ^ L-'Œ' 
/ i...>::.. 

Em M. de J^.U:£^J:3.<d(>.. 
foi inscrito no curso de../.^C{..ú^i: 

?. de 19tV 

/ ■ 

Frequemia no L." a fi.' 

EmJl de /^.Ùktl.i. de 192.1 

foi inscrito no curso de -

foi inscrito no eurso^Âe 

Frequência no L." a fi.' 

Em JA...de. 
Joi inserito no curso de...., 

4t..L.Î:dkt^^:lrZ. ã.O..':it:B. 

de 191^'6 

I..l.l.rt:.i..e ^^ 

Frequência no L." a fl: 

/Îh 

Frequência no L.° a fl.' 

/^ ii^.^..^..  

Em AL de (^jÀl.ullZisrrù de 19^^ 

foi inserito no cwso_j£.^..zl^P./J.22jL.Tj^ 

-TOn^irri.  

Frequência no L." 

-^.:^:.  ^¾¾ ï:̂ .. 

-E»" :' ^ àe ., ._^^:±:\> ^ de 191'' 

foi inscrite' no Qurso de.Y::^ y.l'.iùi. . '!^T~;Î 

'jh^:..:.......e.. li:u^t ; £ - , 

Em / ^ àe d^M::ki^^ynr..^ . de 19^ 

foi inserito no cwso ie....^^i:r::^..^..^^jf:Z../..trj^^. / ^ 

..c?.î :.r/.K :̂/r/.. / 4.^3^.4 
/ \ 

Frequência no L.° \. a fl.'.. 

Frequência no L." a fl.'... 

Em de  

foi inserito no curso de 

Frequência no L." a fl.' 

Em de 

foi inserito no curso de 

Erequenda no L," a fl.' 

..1 

-i  

Frequência no L.° a fl,'  

Em . de ; 2. 

foi inserito no curso de 

:n.:../::.iu... 

.de 1911 

.L....l..L..l..:^...X:. 

Frequência no L.° a fl.' 

^^ . ^ - ^#^3^ 

Emjj', de 

foi inserito no curso de 
de 191 

Em de  

foi inserito no curso de 

Frequência no L.° afl.'. 

Frequência no L." a fl.' 

Em de  

foi inserito no curso de 

Frequência no L.' , a fl.' 

de nu 

de 191 

de 191 

de 191 

..de 191 

AK 

'-^iiiliilliii ■mmtm ■Il Ililftl itÊsmÊÊÊÊmm 

^-^^J2^^^c^ ,L^^_ ul^^f^^ filho de ...6/...>i:r̂ r„ liÉ'^^^Ê^ 

XAM 

'"o dia ̂ ^ de ^^i/^X^t^. 

19f, Isoneluia 0 escame de (/..j. 
< .->••' \ 

i,.t!..^...f.,^ 

e foi ...:lf^i0^1LiO..J.ry::lb:i:.  

■édia final Z^^fel^í?:^<ííS.^:rí'>^-.. 

ualificnrão 

Vi/. L.°t.'.%.:.La fi.'...S... 

"No dia A de . - - ^ ^ ^ « ' ^ Í O 

WiZ'^oneluiu 0 exame de 

e foi '^^m^if^T^^^^h^^ 

^êdia final. 

'.Qualificação. 

^Jid.Ly/^^a fl.'^^..^.. 

No dia // de /^'~de ^¢^(^¢¢^ 

e WÎ'i'Cqncliiiifo/exame de (iZ^a ji'i^i^s,. 

No dia de  

de 191 concluiu 0 exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.' a fi.'. 

No dia de 

de 191 concluiu 0 examo de.. 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid.L." a fi..' 

No dia de  

de 191 concluiu 0 exame de 

e foi 

^édia final  

ilificaçào  

id. L.°/^/a fl.' /13 

ali~ de. ,..-^^^:^^^^^^^5^^^-^^ 
'^concluiu 0 exame de ^/A"/. 

e^No di 

> 191.V 

e foi 

Média final 

^alifieação /P'^'^/7...^!r:^.. 

id. L.y/S^p,fl 

(fKy n^'sii^^^^^y^^ 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fi.' 

No dia de  

de 191 concluiu 0 exame de 

e Joi 

Média final 

Qualificação 

Vid.L.r a fi.' 

.■ No (lia Í h de  

ytc WlLconelniu 0 exame de ^ ^ ^ ^ ^ ^ : ^ - ^ : ^ ^ . ^ . . ^ 

..^^..^.....1... 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vi id. L.'Âf^ia fi.'...£..(ff..... 

No dia fX ̂  ^Jyi.i'di.l.l^^^.. 
de 19f^'^ comluiu 0 exame 

ê.....A^.JyÂf}..'.iM^......Í..(S^:ti<i^'\^. %*:^l \ 
de..../vMi^i^.^^fi 

e foi j,f.L<i,...i,., -•■ 

Média final ^.../.'. 

Qualificaçãí^...../^l...'^::l~ 

Vid.L:'h dfi' 

l'r,^.C^ 

-f 

No dia de 

de 191 concluiu 0 exame de 

e foi  

Média final  

Qualificação 

Vid. L." a fi: 

No dia de  

de 191 concluiu 0 exame de 

e foi  

Média final  

Qualificação 

Vid. L." a fi'.. 

No dia de 

de 191 concluiu o crame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L/' a fl.'. 

No dia de  

de 191 concluiu 0 exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fi.' 

No dia de 

de 191 co7icluiu o exame de.. 

e foi 

Média final  

Qualificação 

Vid.L." a fi.'. 

No dia de  

de 191 concluiu 0 exame de 

e foi 

Média final  

Qualificação 

Vid.L." afi: 

No dia de  

de 191 concluiu 0 exame de 

e foi 

Média final  

Qualificação 

Vid. L." a fl' 

No dia de 

de 191 concluiu 0 exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.° a fi..'.. 

OBSERVAÇÕES 

/K. ■pi)., -^ LOar■:^,,:.^-



="Mmap<mippp>ppMnm 

NrH'Jf.- Nome (// ^ T - í ^ í ^ : (Q, 

L° de Mat." n.° fl. IMSCRIÇOEIS 

EMX /fj de ,. 

jot inscrito v4 civno de 

/k/md£ 

Frequência no L.y.y. a fl: 

J \ /^.:. ̂ UD • / ■ 

Em C/}2àe 

j'oi inscrito noAurso de 

F^m de  

Joi inscrito no ctcr&f) de.. 

de 191 

Frequência no L.° a ft.' 

Em de 

Joi inscrito no curso de.. 

/ / 

Irequencia no L.°..y. a ft.' 

âi Aa.z u 

Em J Ole (£^1^:^:^^0^:::^ , de wjê^J 
foi inscrito no curso de 

,/:^^.:..^4^^^::22^.:2^2. 

<^..:.<S:^..<:^-. 

Frequência no L." a ft." 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Frequência no L." a ft..' 

^^ J2.'£....jt.u.x>.. 

Em de  

Joi inscrito no curso de 

(le 191 

Frequência no L.° a ft: 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Frequência no L." a ft.' 

Em de  

foi inscrito no curso de 
.de 191 

Frequência no L." a /?.' 

Frequência no E." a ft.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Frequência no L.° a ft.' 

Em de  

foi inscrito no curso de 
de 191 Em de  

foi inscrito no curso de 

Em de 

foi inscrito no curso de. 

Frequência no L." a ft.' 

de 191 Em de 

foi inscrito no cursa de 

Frequência no L." a //.' 

de 191 Em de 

foi inscrito no curso de 

Frequência no L.° a ft.' 

de 191 Em de.. 

joi inscrito no curso de. 

Frequência no L." a fl.\ 

de 191 Em de  

foi inscrito no curso de 

Freijuencia no L.° a ft.' 

de 191 

Frequência no L." a fl.' 
Erequencia no L.° a ft.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Frequência no L." a ft.' 

de idade de mws, naliird 

..de 191 

de 191 

de 191 

Em de 

foi inscrito no curso de.. 

Frequência no L,° a ft.' 

Em de 

joi inscrito no curso de. 

Frequência no L." a ft..'... 

Em de 

joi inscrito no curso de 

de 191 ■ 

Frequência no L." a ft..' 

Em (le 

foi inscrito no curso de 

de 191 

Frequência no L." a ft.' 

Em de 

joi inscrito no curso de 

Frequência no L." afl,' 

de 191 

de I'll 

Em de  

foi inscrito no curso de 

Frequência no L." a fl.' 

de : 

de lui 

de 191^. 

de lui 

de 191 

'^.T.Œ.Ef... .—- sJ:^tM:1^2^^^ JunJ'-i dr^rt^-^. s&.'Ç^^ r̂e^ :3ùL4jLa. 

E I X A M E I S 

>' 

No diaJ.y de 

. e foi Ay..'^^hd^./2á:^ed<^.... 
lédia ftnal. 

}ualiftcação.. 

fid. L.°/ /W..a ft.' /ML 

%. No dia de  

lé 191 concluiu o exame de. 

No dia de  

de 191 concluiu o exame de 

efoi. 

Média ftnal 

Qualificação 

Vid. L." a ft.'.. 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

efoi 

Média ftnal 

Qualiftcação 

Vid.L.° aft..' 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

OBSERVAÇÕES 

efoi 

Média final 

Qualiftcação 

Vid. L." afl.' 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de. 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid.L." afl.' 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de . 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a ft.' 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

efoi 

fedia final 

Qualificação 

yid.L." afl:'. 

No dia de 

191 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.° afl'. 

No dia de 

de 191 .concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a ft.' 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

ejoi 

ÏMédia final 
h 
''Qualificação 
Yid. L.° afi: 

No dia. de 

ãe 191 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a ft.'.. 

No dia„.. :.de 

de 191 concluiu o exame de 

efoi 

Média ftnal 

Qualificação 

Vid. L." « fl.'.. 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl.'. 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificarão 

Vid. L.° a fl.' 

No dia de.. 

de 191 co7icluiu o exame de. 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid.L.° afl.' 

efoi.. 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.° a fi: 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

No dia de 

de 191 concluiu, o exame de.. 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl.'.. 

efoi 

Média final '. 

Qualificação 

Vid. L." a ft.' 



^sm 
ao3 

N. ° /<r Nome V h. /^.í^al^J /ÍÃ. L/?........Jlt2!,:i. <:2tlM.^.. àe idade de../£... anos, naiur 

L° de Mat/ n.° f l / IINISCRIÇOEIS 

Em .3f£de 'Âhr>é>^. ãel^ 
Joi inserito^no curso de .C<r:^^^^^^'y:^QjÇ^ iPcC 

ÁjLAuirf.. 

Frequência no L." afl.' 

4í^:..>I :̂V ./-.̂ ,̂ 

Em Zd.de ':^^^!d^^^ .^^.de lOto 
(^&,^iD2y^.<^.'.ç^. foi inscjHo no curso de 

Frequência no L." afl' 
j^^....:^.^rQ, £!^i 

■7Û-

Em Z^de .:?!^.rí:í±íí:1&b;. de WL..,. 
foi inscrito no curso de ...C^ét<^...7!?ííí...CiÈr.. :̂....S-̂ 6:t..: 

.J2^ €jl.tú!:^...).. 

Frequência no L° a Jh' 

■■/-^■Y"i"'"f-

/ Em ...:1. de 
joi inscrito no curso de .^<^^:^^?:^.< 

r 

...(>ídMAíd..£ 

Frequência no L." 

.^/^.A-'AÉ-^- 
afl.'. 

ûWi.y 

Fm...:../... de 

foi inscrito no curso de-<^f^^ /<(^ í^ -

..f...^^£:iyíí.^.<í:&!f.. l£^.Mid:P.......^..jfÇéc<£..L 

del9J^/ 

Frequência no L." afl.' 

■•■■/■ 'm^.v. 

Em de í^ídJ:í^::ff.y; de 19f/ 

foi inscrito no curso de .é::lX^.&:í<iyMi<dt?. ^ 

/. 

Frequência no L.° afl' 

O-
/y 

EmLl^de '^J^r?:^^^::^±Éy3?... de 19Í.:& 
foi inscrito no curso de...^..r'~^r:!'!?!5:!!^r::*.. 

Frequência no L." a fl.* . 
/..*:.....>?., .t/v..o..<?... '^.1 

p.:.....ii.$..u.' 

Em de (fM^U 
foi inscrito no curso 

X...:d^.1Í^â...0.O^MJ. 

il... 

./:........j...,.:.....û...^^.i^. Jf.%..:....á.../.uPuí. 

Em.J^....ãe (jù^.ùUti'Ld'L^. A de 19^ 

foi^ inscrito no cui^o de Jfi(j(yò/^:^\yCt^ 
:Í .i«r.J,aJâ..̂ Îír.Í4c .̂...¢::̂ . 

F f 

req.uehcia ni Frequeficia no L." afl.'A 

■U.V 
/' 

..íí:.^jzy.^ 

Em ....^.... de ÍJL4^í5i|^^^-,./^c.^^ de 19^^ 

foi inscrito no curso de I L ^ ^ . \ . \ . Í A * ? 

. . 1 . 1 1 ( a .̂.W 

Frequência no L." 

.tU.■....£..|̂ î î... 
afl.'A.. 

msp 

Em ...t}. de .4á:Mr^á^Í::^ : de 19l^ 
Joi inscrito no cwrso dei .í::.w^..<Ã!^^í^rZ<?:. iáí/t-r-

..10^1....6^^^^^1Uí^f 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Frequência no L." ajl.' 

Em de 

Joi inscrito no curso de 

Frequência no L.° ajl.' 

Em .S..'. de '. i^-iA \AJsf^. de 19ÍS.^ 

Joi inscrito no cui^ de !y^iy:.C\'Sly.\:.\y..íC^.... 

Frequência no L." a fl.' 

X\r\). )(:.̂ ..vN 4; s 

Em .̂... de. 
04 

r 
,v. 

foi inseri^ no curso de 

...L. o ^ í A ^ ": 
»,iA-

Frequencyi no L." 

iU ̂ ' 
..afl. 

0 
> j^ i t j t .t 

Em de 

Joi inscrito no curso de 
de 191 

•"s-

Frequência no L." a Jl.' 

Frequência no L.° «/?. ' 

Em de 

JOI. inscrito no curso de 

Frequência na L." afl.' 

Em de 

Joi inscrito no curso de. 
.de 191 

Frequência no L." :. a fl.' 

'0:......^fó2... 

Frequência no L.° afl.' 

I ̂
■f>'7 c^.!.../I..M.J..iâ}.. ÍUaL...h.Ml 

Freéiencia no L.° o íl.' 

• V""" 
\A^ %^.. 

Em.SL. de .^^/XJ^J^^ de 19l 

foi inscrito no curso de J.\xà..&^..è^.À.t..èA^. 

Frequência no L." 

.tk h..:̂ .̂s:N̂  
...àJl' 
:.V.\n i i 

Frequência no L." afl.' 

Fim de 

Joi inscrito no curso de 

de 191. 

Freqtiencia no L." ajl: 

Em de 

Joi inscrito no curso de 

Frequência no L." aJL' 

Em de 

Joi inscrito no curso de 

Frequência no L." a Jl: 

de jnl 

de 1'Jl 

Em de de 191 

foi inscrito no cwrso de 

de 191 

de I'.n 

de 191 

: .<S<9l filho de. 
/ 

d - ^ "Mi JPi'y^ 

EXAMES 

Ni) dia ..{!... de C 

! 19X^/..... concluiu o exame/t i^ét.l?Z^.... 
No dia:>^..rrde .^,..^^0!r:%....i. /p... 

de 19^.^ concluiu o exame de^^<^^^^^I^^^^^'^i:r€_.^... 

lédia final . . i á^^^ . . . . . : .<^ í^á íô : : i í^ 
,^^ \mlificacào.....4::Mé^.':.(^..íi(^:M'U^:... 

'id. L.y./. ZIa fl.' / y 

efoi 

' Média final 

Qualificaçã 

Vid. L." 

No dia....J...de rí^^í 

el9£^Z.concluiu o exame de UL/^I^..^.^^:^^.^Í^.<:^. 

f "^r 

e Joi. 
Média fitrnl / ¾ / . i 2 _ - , - n r ^ : 2 r ^ ^ T^J. 

Qualí:fiÁia^íh^.Í7.il.i0...c^'..^.í.ií<íi 

Vid. L." ^h..!Xa /?.'--..,.,./.:. 

No dia...t^...de. 

de 19jif) mncluííLe^^seatne dci^ í.kSíP*. ■ / . . 

efoi 
Média final 

Qualificação^ 

Vid. L." 

^̂ :̂ 2̂ .. 

i\^ dia.í. ;':r..de 

de 19f.J^. concluiu o exame de 

ejoi 

Média final ^ 

Qualificação ' ' 

Vid.L.° «//. ' 

No dia ■ l—de. 

de 191L^: concluiu o exame de 

eJoi 

Wia final 

■alificação : 

m. L.''2L..^./.ÃJV./J^.J/ 

Média final 

QuMí^a^o 

Vid. L°á 

.^^.^.:^... No dia.^/L.de 

19^. ^oncluùioexaiiie de 

eJoi 

^édia final 

hmlificação 

Í<l<€^:7<í?<:J^... 

'id. L."'7lS.../afirJ.t/.... 

No dia J^ de 

% 19Í.lxonchíi\ 

efoi 

Mídia final.. 

(,>nalificaçÃo 

l/d. L." /.1 

de 19^j.conc^iutíe3oame de 

^ ^ . / - / « â ? . . ' ^ * ^ ....̂ :.z.t<<-.:i< í̂?.., -.' f3.̂ .? 

Î Joi ...ií^^:'.Zr.'Zí.^/:.^/3í*r.^-l>f,.. 

.<:-<t.'/Í3^fcf.. 

w 

i 

No dia Zé/., de ^:iL:.iry^l 

de 19£^ cpncluiu o exame^ ^.'.4 .<.ií.£.i<^<r< 

/áirÁ.....^.....J:M.Uf^j..:t^.^^^ 

efoi Sj4/l:í:r::t:r^:^. 
Média finalM^n^L>^ 1^^ -t «"̂ y* 1 
Qualificação 

Vid.L.^llS.,..^ afl.'.^.J 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.° a fi: 

OBSERVAÇÕES 

'^í^rv 

.̂ ¾ dia .. i de... ....^.2/:i.i.j^ 
de 19/.éj... concluiu o exatne de ^ . Í ^ ^ T . Í Í S ^ - ^ ^ ^ ' 

.,^Jj..ï£d^.e^.a({......i! 

V 
"T 

e foi 
Média final ^ 

Qualificação J^(f 

Vid. L." 4tÉ/:MJ}fl.',M.J. 

5:1: 

. No dia .%.;..̂  de 

de IQJr'^i concluiu o exume de .ir.lC,.. 

t 

No dia ,^... de 

de 19l,hr^ncluiu o exame de (S. e< Á^ 

efoi 

Média final (í!Z^ 

Qualificação 

Vid. L." L 

f<l^4i£ír^^e:r:rrT 

\ût..'/<<^^%<Ù^....  

eu 

No diailj. de 

de 19j!,.J concluiuuhexame de ..f^:.L*)hi<^.ikí:...Lif'.. 

...jJ::.:.uy::Ldú..Ct<:íC :^:....£:.4íi(£jlíi^.:zr.. 

e foi .C..Í 

Média final 

Qualificação i.̂ 'cv.  

Vid. L.° ^. / . . . ÍL^J^O //.' 

-y-

No dia :/...a de. 

de 19t>!y concluiu oíexame de 

^ / ■ ■ 

efoi ..^^/.:10^^(::^.^.^^ 

Média final....<^..'J^ai^Z£.... 

QualificaçãoJ^.{tp.1t^:f^ 

Vid. L." .lmf±. a fl^dlíl 

- / 

e foi 
Média final 

Qualificação 

Vid. L.° U..J...J., a fi: / ■ 

No dia:^..de...../...k.l^..:P:'.d^kÍr.Ld.^r:\..\.J'.. 

de WX'dconcluiu o exame de._í.^^tV.z3?íJíí^í*:ir...!d2*dw.. 

.:,.^^..<^t^....>*.,íífr/ 

e íoi.....ã.^....1^::l<í2..:3^^.4:^'ttf. 
/ 

Média final / - ^ . ^ ^ t T >-<>:;? 

Qualificação ,^  

Vid. L.° .../.l.S..... c^.' JA.J:::^:.:. 

No diaá/../.. de l^^Jl^.l?:! 

de 19XJJ corícluiu o eocafUje de ..^:fí 2.(S::..€!iXf*:/f:.!.dí...a.<.í.. 

e foi...C^ 

Média final ..../„, 

Qualificação. 

Vid. L." W 

ddUfÛr.:2^.r^r.:âL:2?.. 

Œi'.a^nJL.JL::'.  

á fi.'ll 

http://Zd.de


/l^..... 

foi inscrito no curso de 

ÔUlSr.... 

N, ? ^ . Nome,. 2u(:ãlâl^.íÂ......^ Câof -Jt^... CL de idade de ./..y^..... anos, naiur 

L° de Mat/ n.° f l / INSCRIÇÕES 

Em 2ã.. de.c<ëfe??Sri de. lífZc • 
joi inscrito ho curso de 

Frequência no L." afl.' 

EmA/O de... ..^£±Z^ki^ ... ^ , . de 1 9 ^ 

Frequência no L." afl.' .̂   

J^. L /'JJ> 1!^|>,4H 

Em Zâde -TiC^ÙMJb^ , de wic 
foi inscrito no curso deQÍMJ..'lf^'l'^^.^....(.. ..LrtfíCa^'• 

asi.^C.j 

Frequência no L" afl'  

Jl fi.., ./Q±ÛX>. 11..^..4 

Em./Í/S..de v< íe . ' ' ^4^*^^ ^ de 19^ 
..'^^-«M?-?'^'':^ JLùpi. 

•rZríS^ct 

foi inscrito no curso de.. 

Frequência no L." a Jl.' 

./:^ /?.:..; 0Z:^.j^..O Jr^jyjl \ 

Em.é/.....de ^ ^ 

Joi inscrito no curso de . foi tnscnto jtp 

r...^.SrÍ>£o.é ^ííl^.... 

12 de 10^/ 

Frequência no L." afl.'...y 

^ ^ '...//û..i.ùD.. o2L^f:.2l. hM^::^.. 

Em ...^. de 

foi inscrito no curso de v^í^^T!?::^; 

. . . ^ 

Frequência no L. 

1^' yá.^ 
afl^ 

J'fi:...:.../.^^.:.]/.. 

Em .^...,de. 

foi inscrito no curso de 

Frequência no L.° afl.' .^ 

{IA.:.., á^t.^^ Jíí.:. £f.l. 

Fm ...ir/...... de 

foi inscrito no curso de 

:..#n-... 

^reqvxncia no L." ", Jl', 

./IÂD. / ^ . . ^ / J:h:. .̂ .//̂ .. 

Em ..^^....de ^_^q4/.l/l,^l^^ de 191^i 

foi'inscrito hQcurso de ..^^/y^^it^....tl^..:..yi}ii>v\^. 

Frequerf^ia no^L.'' afl." 

pf ,#v 

Em i 
foi inscrito no cur.'io de 

Frequmiciu np L. L." 

ÍA).... 

afl' 

Frequáncia no L." ^J^f 

i^. 

Em...^ de ^ál^^ru> de Wt^ 
Joi inscrito no curso de y''^'^/ ^ ÍÍ!^<^J^. ^:(X^ 

nr-^S-i'tyi-i^i^.. 

Irequ€7icùt no L." a Jl.' /f y 

-Z-A-- f-py. J'^.- Í.̂ .>.>̂ .. 
/ / / / / 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de J!>l 

Frequência no L." ajl.' 

Em de 

Joi inscrito no curso de 

ilr 191 

/ 

Frequência no L.° ci Jl.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 191 

Frequência no L." afl.' 

Em de 

foi insmito no curso de 

de lut 

Frequência no L." a fl." 

Em ..Af.....de 
Joi inscrito no curso de 

/ 

de 19j 

i tnscnto no curso de 

Em .1... de de 191^ 1/ 

foi inscrito no curso de 

Av\^'.Aáy^.d\ 

Em de 

Joi inscrito no curso de. 

de 191 Em de 

Joi insciiio no curso de 

J, lUl .r 

Frequência no L." ajl.' 

áj:jQL.."f^.p.}..} 
Frequência no L.° 

'"■ : V V " ; 

...a fl'1 

>r....l^.»... 
Frequência no L.° afl.' Frequência no L." ajl: 

H 

Em .^.....de z^k^;:;j^'^^ZS&r::?.. de wj^./ 
foi inscrito^ no_curso de .c^<iL...<i .<^-:<í?< y'-

Ç,.<5!;<T?t.-. e......^:>. 

Em...h de 
foi inscrito no curso de 

>3::A 

.A-^'5 

......\j^^. 

de 19lfC ^ Em de 

foi inscrito no curso de 

de 191. Em de 

Joi inscrito no curso de 

de 191 

'*K Í̂ 

Frequência no L.° afl.' 
É. 

^ y ^ . . . ^ ^ ^ .̂̂ Viijf̂ i 
Frequência no L." 

....AI.^...X|..:)LÍ 

aJV } 

"̂F IW 
Irequencia no L.° ...afl.' Frequência no L." «/ '■" 

^mÊlliÊÊÊÊÊÊÊmimilimialàamlumÈátíiÉàmmmmm^mlm 

Tl 

/ ) 
T V 

ide 
V 

Ò^...^^É^:.:£.<e^<^.. filho de / ¾ ^ "f^ 
EXAMES 

No dia ./S de ..LdkLá/:^.kt:lf^. 

í/í l^jiuconcluiu o ekamede Llf.^íi^Â:^:::i^/:Li....^..ii.. 

...eÁk<:rf:..jí^...,:£j.£...Ldj 

.ejói <Z£:£:M^£>...:. 
Média final /..... 

Qualificação 

líí/. L.".!./ Z^fí.' 

No dia ./../de < ^ 

de 19£,2^oncluiu o eocame de ^i'^rP'P^.^ 

iy>^ 

•■N,-

No dia£.j!. de ..^.id^h 

fãe 19l~/ conãuiu o exame de^..UÍ^^^^.:ífrrt:^.ft^\d!....^ 

T 

e Joi 
Média fiíial 

Qui 

Vid 

'-^)^-^¾--¾/~^^' 

No dia .../.IL. de......lÍAíkUile:íí....j^ -

de 19tX^oncluiu o exame de^^^!'^..ki^:^ J<^í.t,:ix .....C 

iM:idk;^L..^Jl.. 
/ 

no.:. 

id. L." %l...^'.l a fi.'.Z^ 

No dia</..l!... de ^^2^/i^il^J^2.J^Í<:ru. 
de 19^Z^o^7iclui^ % exame de 

S ^ /f 

£rA.. 

ejoi 

Média final ..O:^.... 

Qualificação ̂ ^^fJp./íf.'..^íí^.:C^^. 

Vid. L.° .Î^Ùa fi.' / / 7 

No dia de  

de 19^ ò concluiu o exame de 

■:~CtJrXrí.íkl.C{:*..í.klk'-

OBSERVAÇÕES 

.^..-: 

.e foi ..^., 

Média final ^^JM^^Í^^IÍ^Í!^^ 

Qualificação/..í^i 

Vid. L." ll....Lafl.' ../.í./...... 

No diaaiÙ..../...de 

de 19^./. confluiu o 

:..:/Li.'.0.ã.73^.idt?, 

e Joi <^^..:±'k:i!2.c::k'/2:..:}t:íi 

Média final .i....0aUA.S(í '̂̂ ^^ 
Q^alificação^r:(^/^:.lkkLr::r:.. 

vid.L.' lama... a fl.* Ml. 

iL No dia^..á.de 1ërr:.r'.Jr..^SC.::.(^..^. ^

de 19£_^oncluiu o exame de ./.-6-n!»r 

e foi /^^.íríf^^^/l^/ítrrríÒ^. 

Média final ^ ^ ^ .-^-Ta^^-y^ír::^.. 

Qualificação yt^t^^p'i^ '^t^t.^íC^ 

Vid. L." Ar.S'/Afi.' f/ 

No dia /..é/.ãe 
de 19£..^..concluiu o exame de...^^^.Ml.'l:.j^d^ 

e foi .....^:ãlk^:..kJ^,:.LZ;^!^...^ 

Média final .^..:U/cj.&..l.::Zil .l:2X.Í.{{í..r^J 
Qualifica 

Vid. L.V'Uilx....'L fl'J.£l 
■ffi 

/ / 

a%.....0. fi 

7^ 
—w 

No diaa%.....ûde jL:\:t<.iC...L.X^j. 

2?^2rî .íí<«<Ã;.è«-.. de 19£JD concluii/ o eosame de Jj^Cf £,r.iuJ^ if^^/ * 

..../...-./7,7./^.áe: 

e joi 

Média final 

Qualificação.... 

Vid.L." afi.'. 

...Itrkikí.h:.1~í.'^::lj!^. No dia../.. de 

de l^él..Áoncluiu o exame de,.t./íí:.tlír..£^.<í;^^ 

.e.j:4.z.í£jU;.. ''■' 

V 
e foi .,,íã£!í/.':^.ú 

Média final /^....:^..^^1^.....:^1:^^^4^^^^^ 
Qualificação .:f^í^/^.'0^ 
Vid. L." Âl..SÃfi.'/À/.... 

No dia ,..½... ífe....^.^í.iík.ít;r:^r:>::lí 

de 19Í^Hconcluiu o e:^me de >% /̂̂ .iííí;-!? r̂./:*:é...'í̂ .̂ ^ 

ejoi 

Média final........... 

Qualificação 

,K 
efoi ^:LLÍ .U.l.Q:.<rr:.llif.. 

Média final ^Z.a^^ l 'MriÃ^iTy 
'^....^.1.'.£^..t...ífr.fi. 

Vid. i . ° /*rfrl 

foi ..^?!::.:j...M<u..di.<Z;i(:r:ít:V.. 

J Média final..^.Z.ê/Z.í....Ji:rad^^7:<:^.t 
Qualificação ....IMrJ:? :£<t.'.:¢^..1^ ■ 

a fl. Vid. L."...:. /<" 

Xo diacù:..û de 

''£. l^^l^oncluiu o exame de 

No dia de 

de Wt^y concluiu o exame deÍ.*'.

...iL..L':y.r:: 
' / 

No dia de.. 

de 191 concluiu o exame de. 

efoi .U^C:^..dCl^..::i<r<^r^^ 
Média final Cd./èy!^.....^.<rC^^ 

Qualificação 
Vid. ■ L" ^^ /afi.'//.â:.f... ,.,. 

No dia.^....de ..jLH,<£dL.<i. 

^^ IdtJ^/^ondvÀiCo/émme de 
¥..Á/..^......í^ 

^^ IPt^l^/^onclv 
.lM^...ê±:dLX 

„.... ...^..........íMa^^..... 
íi.ie/d£..^:£c-.^:Ui.:t :t..Cr. 

e foi ...á:lcíddd2...1^/^.u.:.tl..L:. 

Média final (ÍMCL^^.IC.LÍÍ, :.-2^/SÍ?/#...:;)^.:/.. 

Qualificação ..Z^M..^.^. 

Vid. L." M^i/a fl.'..../..L ̂  

e foi .:l.£:lJL.i2.:i.:2:^<^...Èy.... 
Média final u..ÍX^...L.. 
Qualificação 

Vid. L.° A.5L_JO firL.:...:.. 

No dia le M :..-::......: ^ 
de 19^J^ concluiu o eocame de rÀ:.^....J:.lé...í.i^ /.. 

lltLl...l^.l i:....J^:l.Sif.l.:..!...í:.^^ 

efoi ^2..Í.LlMã::^...tl 
— 7 7 ' 

Média final. 

Qualificação /.L.J...1.A^'.CU.Í C . 

Vid. L." Z:.J.á....pi'fi.'JL.L.Q.. 

efoi 
Média final 

Qualificação 

Vid.L.° afi.' 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de.. 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." : a fl.' 



N: .° "/^^Monte J^^^A. ¾ l^ 
(0] 

'^.....^.'Û^Mz. .._ àe idade de „r^::„C7„anos, naturM 

L: de Mat." n.° fl/ INSCRIÇOEIS 

Em. d de..<ddCyÇ:lrCfCU>áktí. de WÍPi^ 
Joi inserito no curso de....ÏL^'l^^l^l^^rS. f̂ X"? : 1 ^ 
jiùMry, 4L ^CiP,. ILùu.'.iÛltT!' 

Frequência no L." afl'  

/l...^.. JOtrra..... Jlfi,J.mi 

Em A.de QMMdáiJ^. de 19^, 
foi inserito no^urso de ....Cír^tV^^í^^íVíj.r^^ 
( ¾ ^ L^€t^C0j

T 

Frequência no L." afl.'  
..:Zl /?..: ^::/.Û../t..û..Q. iLkJPt^ 

Em À . de f^2ly1Û/r^::<::^<f^r^^ de 19^. 

foi inscrite no curso de 'AA.C:<'<;^..<t.d<  

Em de  

joi inserito no curso de 

de 191 

Fi'equencia no L." afl' 

Em de  

foi inscrito no curso de 

de 191 

Frequência no L." afl.' 

Em de  

foi inserito nó curso de 

de 191 

Em de  

foi inserito no curso de 

de 191 

Frequência no L." a fl. 

Em 4e.:  
foi inserito no curso de 

de 191 

Frequência no L." afl.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 191 5 

Frequência no L." afl.' 

Eyn de  

foi inserito no curso de 

de 191 

Frequência no L." afl.' 

Em de de 191 

foi inserito no curso de  

Em de de 191 

foi inserito no curso de  

Frequência no L." afl.'  

^^ J^^ :ij2.tzjCI i . ! ^ lllL 
■Frequência no L.° aJJ.' 

¥ 
Em..?.. de '^T^^'iMÂirk de WÙA 

foi inserito no curso de:^^rr::1jf:^.^r:^Çd^ G.Li^. 

Çy^tca. ^U.Bd^'È^::!^^ ( ^ 

Frequência no L," a fl.'  

J..l...^. .y(p_.±Go llhJi^nL 

Frequência no L." afl.' Frequência no L.° afl.' 

Em de  

foi inscrito no curso de 

de 191. Em de  

foi inserito no curso de 

de 191 Em de 

Joi inserito no curso de 

Frequência no L.° afl.' Erequencia no L." a fl.' Frequência no L.° a fl.'. 

de 191.. 

Em.....v.. de 3 de 19Í 0 
foi inserito no curso rfe .../S^.^cíL-^rírrírTfui .(J~:^^r:=>... 
c..lL:^jAM.O±sU. ^ . . ¾ (2:^!=^...J..  

Em de  
foi inserito no curso de 

de 191 Em de 

foi inserito no curso de. 

de 191 Em de  

foi inserito no curso de 

^ I 

Frequência no L." a fl.' 

-̂ •- A 0 

Em de  

foi insoito no curso de 

de 191 

Frequência no L.° afl.'. 

Frequência no L." a fl.' 

Em de de 191 

foi inserito no curso de  

Frequência no L." a fl.' 

EVeqitencia no L." afl.' 

Em de  

foi inscrito no curso de 

de 191. 

Irequencia no L." afl.' 

Frequência no L." afl.' 

Em de  

foi inserito no curso de 

Frequência no L." afl.' 

de lui 
■V 

de 191 

rnSm 

de . ^^^-^½^^¾¾^^^... filho de .^A^S^.'^Cl^^Ut Cr^'^'^^d^ Jé-^!^<:^^^ 

EXAMES 

No dia^J^ de ^ ^ ? ^ ^ 
19^1 concluiu 0 exame de. yí<^pttt^SJ^ 

e foi. ...., ... 
ládia final ..LÍÉ^^. <lyrm:C.C>C::^..M^ 
'nalifieaqão...d^d4^'.^.'^^''^... ■ / í 

fi.' JP 

Ko dia (..ry... de. 

îe 19é~^aoncluiu p éxame de ...7:^^^^^4::7....^..^.. 

efoi.. 
^'Média final ^' 
f. ■ 

•Qualificação 

Via. L." £/......2^:. J/fV . 

?.<<^íyí><>?A7'.. 

No dia de  

de 191 concluiu o exame de 

efoi 
y 
f^Média final 

Qualificação 

Vid. L." : a fi.'.: 

No dia (/(' 

de 191 conclum 0 exame de 

No dia ..../..Î2..de 
// 

.Z.uy^A<: 
lide 19^J. concluiu o^ ámme 

efo 
Média final.. 
Qualificação 
Vid. .L." 

'^:í?r^<^?í:2^rrrr^':^ 

v; efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid.L." a fi.' 

No dia de  

^191 concluiu 0 exame de 

N^o dia.C^./....de [M..^. 

de 19j^l corwluiu/a'eoaame de /lA^C^^ 

lî <2^i. 

Média final ..':ii .^..,

ÍL 
>uaUficaçãoJ.r^n!7^ 

■i ni. L." /Z^^: afl^/'^j/ 

Xo dia J.^.../. de. 
l^t.t,concluiu 0 exame de CM^'^-'C'^ ■ «-< <?^* < > ^ 

e foi  
Média final  

Qualificação 

Vid. L° a fi' 

No dia de  

de 191 concluiu o exame de 

efoi 
Média filial 

Qualificação 

Vid. L." a fi.' 

No dia de  

de 191 concluiu o exame de 

e/oí....:^2^5(¾^....^::^^.-::3^::2^¾^  

Média final.. ...<i^,^^á^^ 

QiuilificaçÃo..../}:d<*<ff^ ^^'^^t^^tfC^E^^ 

Vid. L.°'C'., 'íU^afy/í:!.. 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.° a fi.'. 

No diaJ:......:. de ......^I^<£^sr....5^. 

de 19£.2^onduiu ojxame de ..Úr..Cu^:i^J^..€..í2í^:iCi:.. 

efoi 
Média final 
Qualificação 
Vid. L:^ 5 

....C.:...l.. 

No dia de 
de 191 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificarão 

Vid. L." a fi.' 

No dia de 

(Ir Í!U concluiu o exame de 

efoi ' 
Média final 

Qualificação 

Vid. L.° afi..' 

N^o dia de 

dr 191 concluiu o exame de 

e foi 
Média final 

Qualificação 

Vid. L.° a fi.' 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L / a fi.' 

■ N^o dia de 

de 191 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.° a fi.' 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

efoi 
Média filial 

Qualificação 

Vid. L." a fi' 

No dia de 
de 191 concluiu o exame de. 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fi.' 

OBSERVAÇÕES 

' í € 0 ..*<íií!r.í:ííííí?í:í:.. -sy <r«=f ^^s....^.. 

■:./ir...:^.<(í:(..'jí:t^^:f*../í.^.. 0ff. Z./:...Â..J^..u.t:..í 

ilÉI I I IHI I I I I " I I — 



N: ^1 Nome 'J/íá:?!/^.. %....^!tn^±^^ ,..é<.. - / ^ ^ ¾ ^ - cfe^ApOna. de idade de /& anos, natura 

L° de Mat/ n.° fl." I N S C R I Ç Õ I = ^ F Í 

Em..^' ãeL^2Çd^^k§íp^ ãe Wl 
joi insmito no^curso de..^<T'?''!?'!Ír:^:^::í?r:r..^ 

hf^.....Aidd/...^úfM^j^^ 

Em..Â....ãe Q^:M44f^0:3l àe Wl2/ 
ini irtsKritn no curso de /^'V^'u^^S''*'''^^. liS^^i^'.. ... 

Em..^ de L'kí:i<<^^íJ.^' .de 19^1^ Em ......de de Wl'" 
foi inscrito no curso de X /^^c^-t^-lí/■'^' 'w^::^:*^ foi inscrito no curso de 

Em..^' ãeL^2Çd^^k§íp^ ãe Wl 
joi insmito no^curso de..^<T'?''!?'!Ír:^:^::í?r:r..^ 

hf^.....Aidd/...^úfM^j^^ ...^iíírí^.f.....<í.4/É^ 

Em..^ de L'kí:i<<^^íJ.^' .de 19^1^ Em ......de de Wl'" 
foi inscrito no curso de X /^^c^-t^-lí/■'^' 'w^::^:*^ foi inscrito no curso de 

Em..^' ãeL^2Çd^^k§íp^ ãe Wl 
joi insmito no^curso de..^<T'?''!?'!Ír:^:^::í?r:r..^ 

hf^.....Aidd/...^úfM^j^^ 
/ f J 7 

^^ "t/;i::;'"::;:ii:i::::i;; ^^ "t/;i::;'"::;:ii:i::::i;; 
m 

Frequeficia iïwj^" afl.' 

-V.ZI&.Í^^.Í:...!'..... 

Frequência no L." afl.' 

. ^ / ! . < ^ . . ; . . . ^ ^ / ^ 
Frequência no L." afl.'....j 

.dlf^Y^^/^^^^ J^^Jo^i^ 

m 

Frequeficia iïwj^" afl.' 

-V.ZI&.Í^^.Í:...!'..... 
Frequência no L." ajl.' '^ Frequência no L." afl.' 

. ^ / ! . < ^ . . ; . . . ^ ^ / ^ 
Frequência no L." afl.'....j 

.dlf^Y^^/^^^^ J^^Jo^i^ 
■ 

Em^ àeUjlddafid^yú/.. de m^t? 
foi inscrito no curso de .' , / / , . :̂   

.^.h±^...^.i.A J^oJ.x}^.c.M,J.^.^c^.. 
/J r 

Em S. ãe ^ : ¾ . ^ ¾ ^ ^ ¾ ^ ^ T i ? de IW^ 
foi inseriu) no curso de /{/Ûlfd^^i^ ^^ 
..ú^..eôJ^..íiro<dò<^z?.. /J... 

Em ^: d0. tJf::::.^£(^Mr^ de 19£J_ Em de de 191 
• / - ^'- - / J i 

foi inscrito no curso de Y.,^:/4^4'^^^v/'^f^l Joi inscrito no curso de 

'[/ i ' 

Frequência no L." afl.' 

/.'^.^/V^ 
Frequência no L." afl.' 

/.'^.^/V^ 
f^vpftiiPVíi^in ma TJ^ ft fl, Frequência no L." afl'/ 

../̂ j-̂ ...̂ ^^ : J.fí^ lûSf/y 
Frequência no L.° ajl.' Frequência no L." afl.' 

/.'^.^/V^ . . . / . ^ . . . ' ^ / ^ J^ix^/jf^"^.. 
Frequência no L." afl'/ 

../̂ j-̂ ...̂ ^^ : J.fí^ lûSf/y 
Frequência no L.° ajl.' Frequência no L." afl.' 

/.'^.^/V^ . . . / . ^ . . . ' ^ / ^ J^ix^/jf^"^.. 
Frequência no L." afl'/ 

../̂ j-̂ ...̂ ^^ : J.fí^ lûSf/y 

■ À 

Em !.. de ^ ¾ ^ . ¾ ^ ^ ¾ ^ ^ de iM.. 
foi inscrito no curso de ilMu*r:M.Í^'.(2r;.<Si.. yíz^«i«^ 

^■■^4

Em ..^ de ^^^^a^-Á-^ycí^/ 
foi inscrito no curso de..Í>::^^^J^^^P*^'7''I^Í^^^ 

Em ..^1.. de iX..í.L.l...L^:^.:^.. de 19^^ 

joi inscrito no cuvío de Mjk,^J.C':fí'^í^í.'^ ^ t ? - ^ 

, Em de de 191 

joi inscrito no curso ãe 

r •» ̂ .. 

Em !.. de ^ ¾ ^ . ¾ ^ ^ ¾ ^ ^ de iM.. 
foi inscrito no curso de ilMu*r:M.Í^'.(2r;.<Si.. yíz^«i«^ 

^■■^4

Em ..^ de ^^^^a^-Á-^ycí^/ 
foi inscrito no curso de..Í>::^^^J^^^P*^'7''I^Í^^^ 

Em ..^1.. de iX..í.L.l...L^:^.:^.. de 19^^ 

joi inscrito no cuvío de Mjk,^J.C':fí'^í^í.'^ ^ t ? - ^ 

./ / 
í/ j/ 
V T 

Frequência no L : '.. ajh' 

„ / / ' * . , ^ r , . ^ / > é ^ 

Freouencia no L.° a fl.' /. Frequência no L." ...a fl.'^ Frequência no L.° ajl.' . Frequência no L : '.. ajh' 

„ / / ' * . , ^ r , . ^ / > é ^ ../IISL../.^/40/.. S^aUí^M. 
Frequência no L." ...a fl.'^ Frequência no L.° ajl.' . Frequência no L : '.. ajh' 

„ / / ' * . , ^ r , . ^ / > é ^ ../IISL../.^/40/.. S^aUí^M. 
í il /' ' *' ;/r 

Em...û.....de ^tU/ÈU:^^^^ /7..de 19f^. 
foi insedto no curso dè^^(j^.^dí^:jí:M(t^. <:2C( 
...^/j}r.t.^±tdL^l....4...^i^!^^ 

Em..^. de ^i<^>^^ár^Vr:^:?^ Em.J...... áe . ^ ¾ ^ de 19Í\ 
joi inscrito no curso de ^ A^-í/^v-vA^í* '..i^*^ 

/ * p^ I // 
éú,:i^'..aj^ Ã.. Jl ./ 

Em de de 191 

joi inscrito no curso de 

Em...û.....de ^tU/ÈU:^^^^ /7..de 19f^. 
foi insedto no curso dè^^(j^.^dí^:jí:M(t^. <:2C( 
...^/j}r.t.^±tdL^l....4...^i^!^^ 

joi inscrito no curso de A^íídÇx <^^^t^í^2^<sP' ' ^ ^ 
.̂...̂ 2̂rt̂ í̂íí5r:̂ Ŝ /.. 

Em.J...... áe . ^ ¾ ^ de 19Í\ 
joi inscrito no curso de ^ A^-í/^v-vA^í* '..i^*^ 

/ * p^ I // 
éú,:i^'..aj^ Ã.. Jl ./ 

Em de de 191 

joi inscrito no curso de 

Freauencia no 1J° a fl.' Frenuencia no L." a fl.' Freauencia no 1J° a fl.' Frequência no L." a jl.' 

/..a..^júi. 
Frequência no L." ajl.' 

./.^Jo..'. :á/j.a!.. J"^.:. ̂ jí^/:l 
Frequência no L." a jl.' 

/..a..^júi. 
Frequência no L." ajl.' 

./.^Jo..'. :á/j.a!.. J"^.:. ̂ jí^/:l 
Frequência no L." a jl.' 

/..a..^júi. 

EmiS...de (jZ^í^í^pí^ZikrrVf de 101 ^ 
foi inscrito no curso de ,í^<rr^.^ „^rríí3^^a5-;t.^^; 

Em .3... de Q^^^^rt^JA^Uf^^ de 19^a 
foi inscrito no curso de L-'r!líií<í.:/iíÍÍ:^í>(âí<-/ii:^Lrt'<;r. 

-Em.,,. de .._,^...de 19lj 

joi inscrito no curso de ..^Utf^ííCii^... 

K^Ch^^r:}r^.L. 

Fm de de 191 

joi inscrito no curso de 

,Z / V / / V / / 

Frequência no L." a fl.' 

A4^^A*<^ai. ...fiiiâ 
Frequeáaia no,L.° a fl.' A 

;/.*i?..:...Mî . .l.'l̂ a ò......fi...L.V. 
Frequência no L." a jl' 

..4-55.: "kMl .r̂ ...2:a: A*...^.^ 
Frequência no L." ajl.' 

• 
Frequência no L." a fl.' 

A4^^A*<^ai. ...fiiiâ 
Frequeáaia no,L.° a fl.' A 

;/.*i?..:...Mî . .l.'l̂ a ò......fi...L.V. 
/ 

Emi^ de Ú^.U:M1^^£:^:^^ de lOl', 
foi itiscrito no curso de ó<:^::jl^.jl<:%^r:U^Ó^::f^irr::zr. 

Em....'i de lÂrUl<..&3^,^. Jie 19^1. 
foi inscrito no cursada S...t.l^ií^.ld.,^:yií^^.A.^..Í^Àr'... 

.....̂  .á>..î .iáí2W- í̂̂  ..:./ 

Em ..?. de de 19L^. 

joi inscrito no curso de 

Em de de 191 

joi inscrito no curso de 

M^M±3^.:C.t2C^::f:M..<m^::Ù^  
/ 

Em....'i de lÂrUl<..&3^,^. Jie 19^1. 
foi inscrito no cursada S...t.l^ií^.ld.,^:yií^^.A.^..Í^Àr'... 

.....̂  .á>..î .iáí2W- í̂̂  ..:./ 

Em ..?. de de 19L^. 

joi inscrito no curso de 

Em de de 191 

joi inscrito no curso de 

M^M±3^.:C.t2C^::f:M..<m^::Ù^  
/ / L : 1'' 

Frequência no L.° afl.'..á. y. 

IlÃ2i/im .Ĵ ÍjÍ2:..,A|...̂ í 
FrequeYicia no L." afl.'j.  

IM' /^ /^i* Í..p$..:...//f^^ 
Irequencia no L." " / ' * / / Frequência no L." a jl." Frequência no L.° afl.'..á. y. 

IlÃ2i/im .Ĵ ÍjÍ2:..,A|...̂ í 
FrequeYicia no L." afl.'j.  

IM' /^ /^i* Í..p$..:...//f^^ 
Irequencia no L." " / ' * / / 

206 

k ^^nC^. á:^^ filhoc. de. .¾^ 
*=^: -

EIXAMEIS 

No dia ..Zf. de ...JAMZld/L

■de 19^'Jconcluiu ò/exame de " ^ s ^ . ^ á . <LaJ... 

r 

ejoi.. 

Média final ..1^^(. 

Qualificação^ 

Vid. L." /ím^...a fl./// 

^,^:^..::^^^¾¾¾^^^  

No dia jA.. de .^/^AÍZ;./^*/. 

de WfLtconcluiu o/exame ã0..Ml<íd^/.i^...Ãr...i...^/:9...'. 

M -3:1-^¾ -...Í2^£!?.̂ í̂ *^M..'/i....w<;ai4-«i..if?.i 

/...' i.jri^íAl^..AMf^Xp.^<i<:^.J.. 

/ot..^..«fe*y^^.J.<^^Zt 
■}:7í«£f^.:r:^.L Média final 

Qualificação^^.J:^: 

Vid. L." lÁjofa flrdj... 
^^^..^^=:/^:11^.% 

No dia de 

de 191 concluiu o exame ãe 

Média final 

Qualificação 

■ ^ Yid.L." . 

l.Ãui..aúí.f.'(í^a.£^... 

No dia ..£<.!..... de 

de 19Jt>._. concluiu o exame do 

No dia2r.ú.:de .^ife*<Z:4^ 

de Wi^l^concluiu oí^amne de. 

Z.../^jí::iiíCiáíkd::ki^..Á.:t.4J^íMiaL.í2ti<..'i^.:J^ 

i i j . : _ 

ejoi 

Média final 

Qualifixiação 

Vid.L." afi.' 

ejoi......: 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.° a fi." 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

No dia ^ de Jj(M/P. 

de 19^"^.(concluiu o entame ãe 

l£íik%:t.'.c.u.li^S:ío..:{Jã..Ji.Cc.a.*r.....i::id^.k^ 

,ímny.e.q..í.^^.....So lU^.Gfr^o..d:.LrJ. 
..j.ejoi ..cyá.l.V.V^.E..i(^... 

Media final ...d^.^t^mMo 4^^^..^^0. 
M.....írV.''yy^. i^iuãificação ...i'^. 

Vid. L." ...lu.!Ã.'>>.... a jl.\ú.l 

No dia.:^:..1:....de ..:tÍíM^.<k1>. M:ÙC.<t 

i (Àiy^^^vi 

Qualificação t 

Vid. L 

ff O/oft^ 

e foi 
Média final 

Qualificação 

Vid. L.° a fi..' 

No dia de 

ãe 191 concluiu o exame de 

Média final ..m^D^.^^M^.. 

%±Jafl'l\ 

de íBJiJl^oncluiu^o^Sicame de 

\Ù. '4 11 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

e foi 
Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fi.' 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

OBSERVAÇÕES 

U^:.!.A 

e joi 

Média final .....u 

Qualificação 

Vid. L.° ajV 

' r r ÇL-
ejoi 

Média final 

Qualificação 

Vid.L." afl.' 

No dia „;....̂ '. de .,...1..1::... 

de 19j[j concluiy, o exame de 

^Íh^^.M...(fc.e., 

; joi i4}..Ja:u.}}y.. 
r 

MéAiafina....d...U:.i±k%t^:.....i^^ 
Qualificação...4 
Vid. L." l:L..i. a fi." 

f W — ã 

T: 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

e foi 
Média final 

Qualificação 

Vid. L.° a fi.' 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid.L.° afl.' 

No dia ^1... de tlluU^:^.. 
I I I iC I 

de wXiA coíiduiu o exame de ÀXiMpD. U^.< ki.aA:i:sr.... 

...p^Á..S^^^^^^ 
mù.ï^w^^ ^ ; 
'ejoi..Mlà4:.^^^^ V 

Média final iMilt^i'muTC.^ 
Qualificaçãíf ■ - H ; 

Vid. L." lU^ki a fl 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de. 

ejoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.° a fl.' 

e joi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl.'.. 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de.. 

ejoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.' a fl." 



N: Nome. m^^' I , f/mxi^la , m^áí:iM.... / 
àe idade de 1..7.. anos, natura i^ 

L** de Mat/ n.° fl/V 

Em ...ZÂde ^:^^r^::??nT:>:^ de 19£x> 
Joi inscrito no curso de...^^7^:^^^^^^77^^ /^f'^y^JL.. 

/ 

Frequência no L." afl.' 

.Z:...^. .^.s:.o :rA ly 

Em 2/fde :.Ûd^:1!2jâ?0^....:. de 19t^ 
hi inscriio no curso de ....^^r'!Í/??r!?r:^Í!^Çr:C.:!^^,n3> 

Frequência no L." 

-̂ - •" r-Xfl, / ■ ' / 

«/?;; j . 

^ ^ /^/J 

..:Â:±1^<í:<.ÂlOu de 19Z^ Em 'Sy.^de 

foi inscriio no curso de Uajfir^ .̂̂ TrWcitC..*.....,' 

.....^.£^^...J.. 

Frequência no L." afl.' 
..Z^ A /..O.í:.2.2 J.lÁ,.^jfAi: 

Em .JKA. de 

foi inscriio na^curso de 

V...&^...jí....ja:. 

Frequência no L.° «/ ' -y— 

...Á. ,^..L4.Û$(AJ.. Jî /::̂  

Em ..S..'>... de ..éi^.lX,l.>. ̂ . . ^ 3 ^ de 19^^ 

foi inscrito no curso de / H ^ ̂ M ^ i í ^ V t ^^^-^^-v 

Frequência no L." 

h..y(...o..p.i}. 
afl.' 

L^... de dùlM:±lÂ\<:î/, 

Frequência no L." a fl.' 

..^:11.^.....^^/^. i.. hf h 

Em .4/-.™. de íé2 

foi inscrito no curso de 
•' ( ^ 
..^da:.:l:j2(,^^i:íU..jCa^£:Q.....U... 

.u. Em ...'^..i. de ::rj..i!:<i^J:<;rd,Udjyy».. 
foi inscrito no curso de í~^^ 

....de lO^jÚ 

Frequência no L." a fl.' 
l2. .Â... <r..t...Q.o Jl^?: íp±. 

Frequência no L.° ajl.' 

n.f. U...l./áJ.. 

Em^..J.... de .~AJ..^: 

foi inscrito no curso 

T.U.ôM)...a.u 

de Wfjl 

£í;:/<la>\!.^^.. 

Frequeàcia noiL.° a fl.' 

¢:, |li2^. 

Ems)c^.. 

foj ipjusrito no cursa de 
lq/:y:u..A^á4in:.A<t;... 

iJ^^Mrrrd?. 

JBTO de 

foi inscrito no curso de 
de 191 

Frequência no L.° afl.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 191 

Frequência no L." afl.' 

d%..:....ií:.»..i ...p.ai. 

Em^...L de i.S,í^..flr:.H^l^ 
foi inscrito no curso de ârr*úf...^ 

./?e 19lV 

Frequência no L." ...afl.'.. 

EM, de 

foi inscriio no curso de 
de 191 

Frequência no L." afl.' 

Em de 

foi inscrito tio curso de 

Frequência no L.° ,afl.' 

Em de 

foi. inscriio no curso de 

Freqv^encia no L." a fl.' Frequência no L." a fl." 

de 191 

de 19 J 

Em...!:...... de ^rj^rrí^^rr^... de 1Q// E....de /^±_ _ , _ 
foi inscrita no curso de 'L^/Zã.ál.t^,d>(tí.......^<^..!. 

fíf.....4d^.±i..^.<r.:(^<<(....... 

Em e^..2. de M ih.' 
foi inscrito no curso^e ...^.U.iÍiXi/.ui\^i 
.C.....ãl.Vt.Ul.Ui.irlr. lakWirrC.... mi..k. L 

Em de 

foi inscrito no curso de. 

de 191 Em de 

foi inscrito no curso de 
de WJí 

Frequência no L." a fl' 

/ ^ ^i2 Èk^U^^
Frequência no L.° a fl.' 

I : 
i:UMi 

Frequência no L." afl' Frequência no L." aJL' 

1.1: 

'Jí Em....M.......de Œ:^d4^..±J:'!>:r3^....../^ de 19^/ 

foi inscrito no curso de 
Em (¾ ...,...4i4t.-l4<34/>^ .....de 191, 

foi inscriio no curso de .....Ji/:0^..^^ùL:. 

, Em de 

foi inscrito no curso de 

de 191.. 

Frequência no L." afl.'; 

'J/7.LM/.^2. jLlx....d.l!m 
Frequência no L." a fl.' Irequencia no L.° ...afl.' Frequência no i . " afl.' 

JpL...Al^ 

Em de de 191 

foi inscrito no curso de 

filho de. ^¾¾ /feu^ '^^^Tl ^^á^^ 

:;^= 

EIXAMEIS 

'^t^ No diae^.ln{e 

de wS^J...concluiu o exame de <r^/.<^íí^*r^: 

yj^Mdl.^^f^^^^'^

-¾¾^ 

i 

I 

efoi 
Média final.... 

Qualificação..,^.:ílíf/U...t^: 

Vid.L.4...L^^'''^^ 

No dia de 

de 19£^..concluiu/o ej/ame de - 7 ' 

^.^i^. '^grjr^r.  

efoi ........^::^í^^a:::3^k:rr^ 

Média final ud^,^pC^....<rJk'<^*r:i:Í£^ 

Qualificação ..jí:J:^^^Çt..Ç3:t....£::Z<í.^íJL(... 

Vtd. L.\í.^ll.../fl.' .í ! . „ . , 
V-

e foi .....ér^rZá<^t-íT.<>.^::> 

Média final ^uí^ffrlf:^.^^'......^.^^^^ 

Qualifix:ação/.^:'j^!(:^::^r:^rrr...^^ 

'^í^?. afl.'../6.....í '■■■ 

vt^/N? 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

Vid. L." 

No dia....l.X.de.^^^ 
de 19^^ concluiu,o exame de^^^;^..^.^:^^í^t^

:l4...lJl^.J^4-. 

7 7 T̂  
de .Mr^.Ââ±I^..Lp. z ? ^ 

,./../r.. 'T 

No diaj^../..de l/^i^^^tPJ^ 
de 19£.lconfelm^f exame de. al/á..^t^.l 

.>yj...^.ã.m 

// 
/•' 

efoi 

Média final 

Qualificação 

1 lil. L." lÍMb.. a fi.y7. 

No dia..^.: de (C

de 19£.%.eoncluiu ojixtMne de^ 

'jl<^lyn^....£... 

Wf^l^concliúu 

e foi Mjj^t..U.:j<í:^ 

Méàia final l^^.::^.!^?!^^^^]^^^.... 

Qualificando ,^M^'^'.^r:^^^^ 

Vid. L." tbM.a fi.' lí^ 
f-

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid.L.° afi: 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

No dia , de. 

de 191^.^concluiu o exame de. 

Min £" 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.° a fl ' 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl.' 

No dia de 
de 191 concluiu o exame de 

e foi 
Média flnal 

Qualiflcação 

Vid. L." a fl.' 

e foi 

Média final 

Qmãificação 

Vid. L.°A 

No dia..4 de ,.l/^(PCt.^ 

de 19fid. concluiu o exame de 'éSí^íSihLc^P^C^ 

No dia ...ir... de ./...i;k. 

de 19f.,í<conchiiu fi dxame de 

/

> - / 

"í^ 

x^èir. 

.1. 

e foi Sd^1k.i:?...2^(^.i.h!!.. 

MMa final ^ZM..^..<2/:.<>kÙtf^^  

Qualificação../nyj<f7..£^.../>d^.:Í<dL:C~^ 
hl. L.^t".^. /.., a fl.' í. 

} 

e foi .^j/L'l^.^^^^^Cr^'^^ 

Média flnal Û^^ZX ^ ^ 2 ^ ^ / 7 ^ ^ ^ ^ 

Qualiflcaçã^íU^jr^ ^^ 

Vid. L.'í.tU:k./jL^fl.' ^..£/1.. 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

e foi 

Média flnal 

Qualificação 

Vid. L.° a fl.' 

No dia-.¾^...de :...i<: 

de 19li conchjjM o exame de ... 
...C ::!.f^....C?T^. 

..rdfeíí/^....-1^1^:.. 

No dm/..J^rfe ^^ . r - ' ^^<^ / 

de Wit'Lconcl o exame de 

efoi 

Média final /. 

Qualificação 

Vid. L.° (S:j.^lyfiJ'Jl: 

♦- r 

No dia ..de 
de 191 concluiu o exame de 

ejoi 

Média flnal 

Qualiflcação 

Vid. L." í'^.^..jJ/a fl.'^4^... 

No dia de 
de 191 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid.L." afl.' 

efoi 

Média flnal 

Qualiflcação 

Vid. L." a fl.' 

No dia de 

de 191 concluiu o e.vame de. 

efoi 
Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl.' 

OBSERVAÇÕES 

. 



N.'' o) V Nome y ^ ^ /^O^S^. ^i^ót^Cl:^^ de idade de VB anos. natural 
"( 7 

L° de Mat." n.° fl." I N S C R I Ç Õ I = ^ S 

Em....7... de ^lifanJû^. de 19^ 
joi inserilo no curso de...ÛC^lM/r^ ^Xk-^f^_ 

../><dir  

Em de de 191.... Em de de 191 

foi inscrito no curso de  

Em de ■..de 191 

foi inscrito no curso de  

Em....7... de ^lifanJû^. de 19^ 
joi inserilo no curso de...ÛC^lM/r^ ^Xk-^f^_ 

../><dir  
joi inscrito no curso de 

Em de de 191 

foi inscrito no curso de  

Em de ■..de 191 

foi inscrito no curso de  

Frequência no L." afl' 

...J..1..A. ^-cT^ ; 
Frequência no L." afl.'  Frequência no L." afl' Frequência no L." ajl.' Frequência no L." afl' 

...J..1..A. ^-cT^ ; 
• 

i 

A 
Em X d e Qt:ld:iyîJo^ de 19^ 

foi inscrito no curso de . . . . i ^ r - ^ < ^ 7 LeiSr-^-ï ¢^ iÛCil 

Em . de de 191 

foi inscrito no curso de 

Em de de 191 

foi inscrito no curso de  

Em de de 191 ' 

joi inscrito no curso de 

Em X d e Qt:ld:iyîJo^ de 19^ 
foi inscrito no curso de . . . . i ^ r - ^ < ^ 7 LeiSr-^-ï ¢^ iÛCil 

Em . de de 191 

foi inscrito no curso de 

' 

■ 

Frequência no L." a fl'  Frequência no L." afl.'  Frequência no L." ajl.' 

..J...Z .p.... ̂ x.^  
Frequência no L." afl.'  Frequência no L." ajl.' 

..J...Z .p.... ̂ x.^  

Em y^..ãe .Ù^l^d^i^Îk^. de 191 
foi inscrito no curso de .4|j[]^i<-/!.^3in^...C.ft..../.... í r í : ^ , 

» ^ fU^nuf J  

jPm dp de 191 Em de de 191 

Joi inscrito no curso de  

Em de de 191 Em y^..ãe .Ù^l^d^i^Îk^. de 191 
foi inscrito no curso de .4|j[]^i<-/!.^3in^...C.ft..../.... í r í : ^ , 

» ^ fU^nuf J  
foi inso'ito no curso de 

Em de de 191 

Joi inscrito no curso de  foi inscrito no curso de  

r^^ y 
-

, 

TvpniiPficio. fîo TJ ^ et fl  Freauencia no L." a fl.'  Frequência no L.° afl.' 
V ^ h ' /Oi^<rx> 

• 

Em ...1:1... de ':zi.:.^.w.vi>?. ,. de 191:,.1. 

foi inscrito no curso de .<9.^::r<r:?:rrl!Ji:±k». .^^árít^íl 

/lr:.C02^  

Em de... - de 191 

,foi inscrito no curso de  

Em de de 191 

joi inscrito no curso de  

Em de de 191 

Joi inscrito no curso de 
Em ...1:1... de ':zi.:.^.w.vi>?. ,. de 191:,.1. 

foi inscrito no curso de .<9.^::r<r:?:rrl!Ji:±k». .^^árít^íl 

/lr:.C02^  

Em de... - de 191 

,foi inscrito no curso de  

Em de de 191 

joi inscrito no curso de  
Em ...1:1... de ':zi.:.^.w.vi>?. ,. de 191:,.1. 

foi inscrito no curso de .<9.^::r<r:?:rrl!Ji:±k». .^^árít^íl 

/lr:.C02^  

Freauencia no L." a fl.'  Freauencia no L." a fl.'  Frequência no L." a jl.' Frequência no L.° afl.'  

/ * ? / 
Frequência no L." a jl.' 

• / ■ 

Em de de 191 

fni. tYiftftfitu 7ÍÚ CÎITSO dp 

Em de de 191 

foi it)ítfíTÍto 710 fíiiTfto de 

Em de de 191 Em de de 191 Em de de 191 

fni. tYiftftfitu 7ÍÚ CÎITSO dp 

Em de de 191 

foi it)ítfíTÍto 710 fíiiTfto de joi inscrito no curso de  joi inscrito no curso de 

. 

Frequência no L." a/l.'  Frequência no L.° a il.' Frequência no L." afl." Frequência no L." ajl.' 

Em de de 191.... 

foi inscrito no curso de  

Em de de 191 

foi inscrito no curso de  

Em de de 191 

joi inscrito no curso de  

Em de de 191. 

joi inscrito no curso de 
Em de de 191.... 

foi inscrito no curso de  

Em de de 191 

joi inscrito no curso de  

Freauencia no E." a fl.' . . Freauencia no L." a fl.  irequencia no L." afl.'  Frequência no L." ajl.' Frequência no L." ajl.' 

: . ^ ^ ^ ^ ^ : ^A^ V7 filho de. -̂ ½̂ ^ Q.^"^^ ̂ ^-f^''^^^^ S=^.^^^^'^^'^^^^ 

EIXAMEIS 

No dia (le 

de 191 concluiu 0 exame de 

ejoi  

Média final  

.Qualificação 

Vid. L." a fl.' 

No dia de  
(/(' /i>I concluiu 0 exame de. 

No dia de  

de 191 concluiu 0 exame de 

'■ ejoi  

Média final 

Qualificação 

Via. L." a fl.:. 

No dia de 

de 191 comhiiu 0 exame de . 

No dia de  

de 191 concluiu 0 exame de 

ejoi  

Média final 

Qualificação 

Vid. L.° a fl.' 

No dia de  

de 191 concluiu 0 exame de 

OBSERVAÇÕES 

efoi  

Média final 

Qualificação 

Vid.L." afl' 

No dia de 

de 191 concluiu 0 exame de. 

ejoi 

Média final  

Qualificação 

Vid.L." ajV 

No dia de  
de 191 concluiu 0 exame de 

efoi 

Média final  

Qualificação 

Vid.L." afl.' 

N^o dia de  

de 191 concluiu 0 exame de. 

e joi  

Média final  

Qualificação 

Vid. L.° afl' 

No dia de 

de 191 concluiu 0 exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.° a fi: 

No dia de  
de 191 concluiu 0 exame de 

e foi  

Média final  

Qualificação 

Vid. L." a fl.' 

No dia de  
de 191 concluiu 0 exame de 

ejoi 
Média final •• 

Qualificação 

'id. L." afl.' 

No dia _ de  

de 191 concluiu 0 exame de 

ejoi  

Hdédia final  

Qualificação -

Vid. L." a fl.:. 

No dia— de  
(/, 191 concluiu 0 exame de. 

ejoi  

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl.:. 

efoi 
Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl.' 

No dia de 

de 191 concluiu 0 comme de 

efoi  

Média final  

Qualificação 

Vid.L." a fl' 

No dia de  
de 191 concluiu 0 exame de 

efoi 

Média final  

Qualificação 

Vid. L." a fl'.. 

e foi  

Média final  

Qualificação 

Vid. L.° a fl.' 

No dia de  
de 191 concluiu 0 exame de. 

ejoi  

Média final  

Qualificação 

Vid. L." a fl' 

À'o dia de  
de 191 concluiu 0 exame de.. 

ejoi  

Média final  

Qualificação 

Vid. L." a fi: 



N. ?..?IJÍ..... mme .../dlT^.. ^^^:2^ dl. .̂ ..:..̂ ¾̂̂ ^ àe idade de anos, natural 

L° de Mat/ n.° fl/V INSCRIÇÕES 

Em ..£. ...^sZ.ikiî^Îlr'r'ft^^  
Joi inscrito no curso de i?i 

de li>^ 

*<ÂrzL .<:d^%.*f'4^ y , 

Frequência no L." a fl.' 

Il ..^..: ^ o » ,t.h. ..f^jy. 

Em "^^e . > S ? i ^ f l r « : « ± : < t a ! ^ de IS^i 

foi inscrijlo no curso de .\j2--^7>7-T;^-£--'VO^  

Em ...û de 

foi inscriiojm curso de 
U:!Íf?:M...Ê<.<±.....£....£...(;?!^^ 

de WM 

Frequência no L." afl.'. 

''.av. M. '/O- S^i^^ 

cn^..-^  

Frequência no L." afl.'  

-^-^^-- ^ 7̂ .x:̂  J.^^-
' . ! • ■ 

Em<A/de ^:: :^^-^^ 

foi inscrito no curso de 

ã^A.. 
de 19^^ 

Frequência no L." afl.'  

Zl / . .^Or:..cB., i:!^.:^/^/^n.  

Em..?<áÃe ' ■^ee^ ' ^ :*^ de lot..^ 
foi inscrito no curso iïe.....WTr??!!^?:^ri::^:<r; 

0:?T<.Çj& .<âLt.c?:í<k^^!?«í^^ ...f..., 
..OL^.; 

Em.A iïè l/l/^^M^^/yri?^ de loij 
rito/fxo eurso de^fí^Ml^.0^aíM€> foi inscrito/fio curso de^f^^^:^^.^*í^' vi^a.. 

Em^.^... de .^.dTIiihti^yyJ.. 
foi inscrito no curso de 

de 19t Z-

<;ti,r. 

• • / ■ • / 

Frequência no L." afl' 

M^....'j^.!^.. ..171. ^.T^.£V... 

EmJ.%deJ(J..Û^UÎ^Lj^^^^^ A de 19V^ 
foi inscrito no curso de 

\Kj^ rjL<r -. •< ^ ae Ly^<^ 

MA) M^^n!<'^i<^. h^..... 

TT 

Freqiiencia no L." afl.' 

j2S:J^.fCã^ 

Em ..S.de ^...1^. 
foi inscrito no curso de 

.:Jdli:.liSíiíS^Á..U..iiír<^^ii.... 

'ZJ?........A... de Wj'/ 

/OíjíakíÀ 

Frequência no L.° afl.' 

..../L.zh.:. ÁlluCS.. l^If 

Em .JL"^.. 
foi inscrito 

c 
curso de Sí^:i<3..ur.c< 

'.iA^[,í2Lprrr:i 

IZl^ deA9f^ 

Frequência no L." a fl.' 

.J^:.....£... .J..o..r:.o..o XihJUl^f- yt 

Em^hfd^ ^^4^^^^^^--^^ . . . . de 19^ 
foi inscrito no curso de ...AuJifi.^ 

Frequência no L." 

r 
afl' .. 

.k.U 

Em.JX de. 
foi inscrita no cuxs&^e 

M:l/l.û..C1....7::Û 

Frequência no L." afl.' 

/^^. ÍL^.U.U S'h: £^.1^. 

13. Em ^.7>. de 

foi inscrito no eurso de 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Frequência no L." afl' 

Em de 

joi inscrito no curso de 

Frequência nojb." afl.' 

1 
Frequência no L." ...afl.' 

áj^ni. 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 191 

Frequfruiia no L.° afl.' 

....,/̂ .:.̂ .̂ 1̂...1:̂  : 2d^,..J.ã.^.l^.... 

y de Jz/^^^l^-^/U^v^..^ de 191% Em 

foi inscrito no curso de un:. 

Frequência no L.° 

...̂ ..¾ dlM 
.... o fl.' 

^L..dã.lm.. 

Frequência no L." a Jl.' 

Em de 

foi inscrito no eurso de. 

de 191 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Frequência no L.° afl.' 

Em de 

foi inscrito no eurso de 

Frequência no L." a fl.' 

Em de 

Joi inscrito no curso de 

Frequência no L." afl.' 

Frequência no L.", oP'* 1 

ru t / i T> ,;' 
Í..i.^ 

Em.i^íde,^...Ú..i>í:lpd^S,<s^.. de WfJi 
foi inscrito'no curso^de ^.u..í2:r.í!!0..1í!....íâíKÍ5«í::: 

. . _ - : .k í^^ l l . ^ . (^ 

Frequência no L." "'J^' 
.iLjTïy ^y n p-^- r-^-^ s^ 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 191. 

Irequencia no L." afl.' 

Em de .': 

foi inscrito no curso de 

Frequência no L." afl.' 

de 191 

de 191 

de 191 

de 11)1 

lie /.'11 

Frequência no L.° afl' 

de 191 

mtm^mmmmmmmm 

^iiM^á,, .1. Mi.....J^hj^... é^... .: filho de. U ^^'Ua c^a ̂ ^^^: (j^.^. ^^r???^r?«í á<.... 

EXAMES 

e foi .jál::/.::M.^.afú^.:it2.^. 
^Média final ul.í^..M.±:^r<^^ '^^■■'■ 

Quíitificação. 
: Vid. L.°^.'^..'....ílLa fi.' ̂ / 

No dia.Â de ZtU2./J^.^.^^^^ 
de 19^.2^oncluiu o exame de. C^^í>^^^^'uí'i .<3-ií< 

r de 19Í concluiu o exame de 

■■ e foi 

Média final 

Qualifixíaçã 

/ i - ' ^ t V ^  

Vid. L.''jL...S:.Âa fir..y../...... 

No dia./2t....de^ 
,¾ /ST 

e foi . . , ^ 3 ; ; r í ^ f c , - 0 ^ . r r « ^ ^ : : ^ ^ 

Média final^r:^..^^,tj,^...<n,^:<rr:..f<^ /r.r <:«^^ 

'>) O /7 /T'A 
NodicUAde lJir..-L.i^.l.Ic.ù{^.:.2Zh!. .^^^.^, 

fde 19^ J. concluiu o exame de zl.£..i!?.,.'.J:..f::J^.:.£:fi^.^L^... 

efoÍ....^d:M:12r.3^^<rt:^... 
Média final M^a^.CdC..^ <7<7^4<P7:):í:r/... 

Qualificação ...ínl2^!k>:r:. _. 

vTid. L.^^J/Z^afV.//..%::. 

No di(pùf..L...de J/Myi^^^ 

ide 19Á^I.eoáeluiu/i/exame de /l/..M/'/í^^t^^

;. Adr.!0.e..(njt:±l 

f> 

i : e Joi <2M^:t:iO.,aúí;<r::.xt::>?.. 
Média final ...^. . . 

Qualificação.., 

Vid. L." lÚí.h... a íl.\l.k..2 

■'"' . / ) 

NodiaZ...l..de L.X.Í:2,.^^ 'J^.,, ^ 
r^..c.<;^^L.(?.. 

^ v 
de 19tj concluiu o e±arnè de £^..^^^^7^-^ 

r 
/ ■ 

efoi ...á^./M.^..^.2:.Z:<:::í:!^....J^^'r^^^ 

'm...i:i£.ú. ..7..TU^^1 Média final x,. 

Qualifi:Cação^..../ X^^'7.1. 

Vid. L." ..Í2íLja fl.' 

Qualificação .^ 

Vid. L.°/U^^fuêía fl.'jl 

OBSERVAÇÕES 

No diaZ-Jz rfej^.-*;_<_<í-.,imm3 

de 19£.A concluiu o exame de i^yi - / -^ . . . . .^3. .  

No dia de ^i> 

de 191.^concluiu o exatptf de. 

Ja..^^::r...i:z..a, 
7 i t 'í2 <X. 

e foi ..^.d.:.l:.LM^.lú:t:^: % 

No dia.../...i...de /^^^ífe%<*^í:^ t:.. 
de 19£.í^ concluiu o eocame de {.^..,(^^^^:^:^^^:3^...15^^:. 

.^.2:^t<li,í£?. ^.Jt..±:^<../J.. 

/ ' ' ■ 

ejoi 

Média final 

Qualificaçãi 

Vid. LA^j.S.:.,Ù... afV...Mù.. 

. . . ^ X ^ ã.2:á£irr:J^.... 

Vid. L.°J£^J:.L:./^.'...//...£ 

Média final Í. 

Qualificação...^.. 

No dia~.J.■»■....■ de.. 

..h' 

e foi .(Otj 

Média final .^r:*r.....^x. 

Qualificação..^.. 

Vid. L.^'/kntjiÙ^a fi^J:.df 

r'/ *•* ■■CT'^ 

No dia de:. 

de 191 concluiu o exame de 

e foi 
I 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl' 

de 19í,.'l,concluiu o examede .■ihLr.j^<r%.'...ií..aL .aH^j. 

Lm.uÀa2...M^...íh:ú^.. :jÙ<i^.jh'.l  

No dia^í^J^.. de ,...ù:Ù^a.. /^t. 

de 19£,l,concluiu o eçcame de C^^M^i^^^^^ 

efoi 
Média final... 

í2a^;^^L ^ 

'?...á....'^:^.. í'^,Lu::J>:y^..J.... ít"i^> 

Q,uÀlificação./.....J::r:^.'.2:.i.:7..^. 

Vid. L.°A..'.S....^^ a fl.:../..£^../..... 

e foi >..£l...Ll..í^..:l.1(:^r:iò^ 
Média final ..^..Át:í.:ír^^.L ,' -----^- v 

Q:ualificação.J...l':rttX.i....a^imm. 

Vid. L." J.\My.. a^.r.../...H..S. 

No dia ..^.J.... de ..X.^...lCl..l^. .._ 

de W^.Jconcluiu o exame de .M:i^^^í^'<^*' 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.° a fl.' 

No dia de.. 

de 191 concluiu o exame de.. 

efoi....j;á:!í..l.:ÁA..í^*^.^..'^. ^ 

'■f ^ÍT^.T.. tr/^l£.í: 

No dialV de 

de Wl^l^concluiu o eocame^ de 

O.^Jytf^rí^.ay^^ 

No dia /..?.... de.^r*:.CrC<^ryA...^ ■■. 

de Í9ÍI concluiu o exame de Í7^^&^c*^..^....^.(^. 

Píx.*!^,^aíír^....././.ri^^ 

efoi 
Média final ú 
Qualificação ..1...1^1./:1,(.1^ ^ 

id. L." ..̂ ...-...5..-.. a fl.'....l^.... 

yk-ú^itlú. 

'/'2^r;z:<í,.......<^a^><^'.(r«^.. 

Vid. 

Média final ....^^^.^U.l!^±J.. l.r/l.iC. 

Qualificação. ..fMr..i... 

Vid. L.°/.U:íí.~aJfl.'..J..â 

^:....1.

efoi 
Média final 

Qualificação 

Vid. L.° a fl.' 

No dia de 

de 191 concluiu o crame de.. 

efoi 
Média final ..^....^;Jj£.^.<-infeíl..s: .íSÇí. 

Qualificação ffft. r^^ri^f^rr^^

Vid. L." àa!U£'afl'./.l.ï.

jC>;-6£!l^L^4t--7 

efoi 
Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl.' 

.-diliiilfnriir'i-»r-iiiifc. 

http://S-.de


N: Nome 

L° de Mat." 

LlAÂ..ZIÂjMja^...!dûL:.Jj^ /  àe idade de 

INSCRIÇÕES 

■ SJJJ.LÍÁO....£. Em...>.. de á!..U..ÂI.Ídip....M de 19fi: 

Joi inscrito no curso d£..../^./.:J...<^f..£,<Lf^.Z.^..i. 

AllJ.2A.Í<:<cr::í^L......... 

Frequência no L." a fl.' 
S'\ 4 'A.2. 

Em ^ . . de ..S..Í£:.U:JL±n^.k... 
Û. foi insaHo no curso de. J. &XZ...LlM.€..i.X<i<..£siu.'.... 

....... de WÍu Em Á/..... de u^.c.M.rL.C: k.<oiC^ de i M 

foi inscrito no curso de á:lú.^:í!^J^^ ' <S^ ̂  > 

..Â^./nr..UjSí::a.:...&r....B.. 

'requenda no L." afl' 

/ ' ^ . : ^.. .A/ J.'^ v ^ . . 

Em .Áde C..ldJ^i^..í..M. de 191.. 

foi inscrito no curso de.L.td.Âí..l.J..lt....£.......L.. 

: J....&::LM..é^3û.....LL.£...LjCc 

Frequência no L." 

ÍL^' 

Em .^J...... de /Í/..L/..MA:1^ Wt.^ 

foi inscrito no curso de ^ ..J...L.Í..X....Í..L:.LC, 

.../2.LiLJ..u...t..£...c{...../.:i..Á..u:LJ^.tLí.d^.:Lj^%<ca:: 

Frequência no L." a fl.' 

t.:k.....J.Ml:l!. 

Em..4.^.....de ...(Lhi..ÛjlLÀar::y....L de 19jf/ 

foi inscrito no curso de ...á/Sf.Autá.Á:%:::^. 

Aã:mof.:in::.y.... 

Frequência no L." 

Lh ím.. 
afi: 

I:^..JI4LX 

Emj/...de d^J^/lí.£^k 

foi inscrito no curso de ... 

...lZ..j±2.±iû.^<l../:>C&(..  

Frequência no 

> -

afl.'. 

ry. 

Frequência no L." afl. 

-n 
0./Ú/..... '■M ^^ 

Frequência no L." afl.' 

ll.h,..jM/m. J:%..u:M.^. 

foi inserilo no curso de ^.pC/J.^^^< 

.l...4.L<itLl;:ld^^.~/.^dM:í...ií^.. 

. / 
-¥■■ 

4! 
Frequência no L." :.". hJafl.'... 

.y.ZZá?...Y//í?.//.:2!. 

£m.../..:. de aí.:ll^.iUS?..QC:l^.. Je l^.j 

foi inscrito no curso de .:r̂ >__.J? l̂.̂ ?ií.̂ :̂ V.<<**^^ 
/— 

..^:: j!/C...../..J..J..^;U^/..:í../:..i.:t:..V^^~i!..J......~/.. 

Frequência no L." 

-XM £..i./L 
afl.' 

Em 3:.. de ^'7líp>^. de 191 

foi inscrito no curso de ^x.^Ut^dit.':í::l^..£^.C.itr. 

i^l.Li^.Lv. ^*-

Frequência no L.° a fl.' 

4~.^.f~:i^.4..^^..ú!. 

Em de 

foi inscritojio curso de. 

de 19t. 

Frequência no L." a fV ../,.. 

y,...í.í..a " ■ 

:,((^^^^^1...^7. Em.J. de ^L....:..,...̂ p ,̂ 
foi inscnto no curso de J^í^rry d^í^ 

Ud^.ùt^.. i h.x <ài.í^:d^:. 

Em .3... de 

foi inscrito no curso de 

O^^^ de 19^ 

/ií:^./^^ierrt '..A^élLr. 

Frequ£ncia no L." afl.' 

Em .2). áe . ^ ^ . i : r . ^ ^ ^ l í : : : a i de 19fl 

foi inscrito no curso de ...^/..L.C/SZ^trt'^i^'./y''f^ 

Frequerjfia no L." a fl.' ....* trequerjfta no L: 

.^/ /^. / . . .1/ . . , 

■1 
Em..Jl de iP^.U.f^íÂ^..'^. de w/^X ^^ '"^ ^ 

foi inscrito no curso de J'.U*...í.í.i^:iK^irifé..í^^.....^ 

Irequ£nçia no L." a fl.' 

/.'^k^M-í^-

/< _ ■ ; ; 

Em...^.l..de lL:lí./j.(./.x. .U. de 19ZI 

foi inscrito no curso de .r^LU:J...^...l..txiL..i,.u :̂̂ ¾̂ .  
« 

J<.7.Z^.Uí)..1.(./...1..1..^^/.. 

Frequência no L." 

/:../.2^....^/..^.¾.  .î  / í/ 

Em ..̂ ..: de =. ,....̂ ...;......,.. 

foi inscrito no curso de 

::.L:^..:S.í^J:..i:^hil£^..*^... 

Irequsncia no L." afl.'. 

..^:^..A 1:. J . % j^>./.."> ' 

Em /i^ùr... de 

foi iji^criio no curso de 

l ^ 

lljpj,%<lt /P^ 

Frequência >ÍO L." 

..d.t 

EmJl^. de ..(S^rd,^£^.±*r:^ de 101 

foi inscrito no curso de ^.Cc^^í^í^^^^^ 
J * 

Frequência no L.y afl.' 

 Em <<<.... de yé^ 

foi inscrito nojMm) de 

a£.<id.i^<kJC(r:í......ir....^. 

J>. de 19l 

Freqúerjcia np L.° «/?•' 

ás:t :. 

foi inscrito no curso de.'' 

^ de 191% 

''i::z:^û(t<ip.^%^aJ 

Frequ£nda no L." afl.' 

/>JMÍ^ 

■ ■ ; 

w...lcuL Em...^^^... de ik:r.t.i.. 

foi inscrito^no curso de ..pLÏ,Lfa(u:^<t^anC^:?..Ci 

■¥■ 

Frequência noJj." aJU 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 191 

Frequência no L." afl.' 

filho de (/:::. J:::.Â.£.. 
\ 

■Ù 
\ 

a.^... ''£i<i:k<2L^.... 

EXAMES 

/ïï. L."2/...S./..a fl/Œ..L 

A^ dia /.0.....de Ç.C..'. 

de 19^\ concluiu, o exam^ 

e foi....^J.4..U^<.1h1i;^r^... 

Média final /M^kj^^^,,,....,:^^^ 

QiMlifiMí^/^tr::^'i^^Í!:J^^ 

Vid. L." .líedÀ^Á.'.J.^...'.. 

Ao riía../..iíí....de...^^;^wrr»r?r**<^^ ../j. 

de WtJljonclvÀvf o exame ãêyssÍÇ..U.^Z^^fU^. .í^C^. 

.•^^íí^.^^Sí.r^^i^^t-íSifcí' Z 

efoi 

Média final 

Qualificação 

^rdUe?:l<í^^5<^. 

No dia./...!!. de 

de 19jZ.lcpnclimi, o exame de 

/^:<írv. 

!<S--tx. 

r€?,:2^ efoi 

édiu final 

alificação 

m. L."//..1^.../. a f ir.í^.. 

Kírífril? 

No dia ;> de 

%,de 19£'Z.concluiu, o exame de 

«^.^(^uUr:1h:^...../f...^.. 

! joi :d<i<f:^/:í,^<7rz^^r::^^ 

Mi'dia final 

(Qualificação 

V,d. L.''4.1.$:Jafl.'...J...l. 

Vid.L." Í.Ú^.afi.' 

í 
Ao dia Líl... de 

de 19^^concluiu o exíime de ''■■ '^ ■.fj^il 'C^u 

No dicoiCci/l..... de .l..í:.L.iíbtf.>.^..u 

de 19^./... concluiu o e.nime de *"" ̂ rAM^í-^-iJC^, 

Q^t^íyln^..€'^ 4 , * ^ : « ^ / \5^r i^</. . .C 

efoi 

Média final 

Qualificação. 

Vid. L." ifi^-Jãil-

No dia *^ - ' de. 

de 19JL 7 concluiu o 

e foi 

Média final . 

Qualificaçãi 

Vid. L.° 

X^^V»*^*-*-'^'*^ V 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

efoi 

Média final íHk-.iwul;*?^!^ 

Qualificação 

Vid. L." ..l.i^u.±pafi'^..u.í. 

i? 

No dia jírtíe 

de 191:......concluiu o exame de 

■ Oi-iSrá.. 

efoi 

Média final 

Qualificação ..: c:. 

Vid. L." ...^.Uál.^. a fl..' 
T 

No dia />' /r:de.. 

dl' 19d^ concluiu/fí exame de /̂ .̂̂ /̂ ^ -̂-íf-̂ -r̂ írrtr-t '<£,-<-. 

efoi. 

Média final /^ 

Qualificação. 

Vid. L." JT^L/A a fi.'...^Z.L 

.'rlf:':?*^:?;^.. 

No dia 1../^...... de 

de 1Í/I.L concluiu o exame de C^/Í^^^^^i'''^/f^/^ 

; foi /iù//Mf^yî>r^^:(.<^^ 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." pl.Ma fl.' kï.. 

No dia de 

de 191. ; concluiu o exame de 4.. 

:; ádt:U. 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.° a fi." 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fi.' 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.° a fl.' 

No dia— de 

de 191 concluiu o exame de. 

No dia .Sr: de :^....^:}^....i..^r... 
-1 

de Wí Tconcluiu o exame de ^ '".>■■■ 

?:^.i-/k....»rr. ; 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." .:'... :..^..'ya fl.' 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl.' ... 

A^ dia de 

de 191 concluiu o exame de. 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fi.' 

OBSERVAÇÕES 



•33i^3ï5^3^^ •tiinai . . .ji mmmmm 

\ 

""ifm 

S ! 

N.\.J..J.. Nome 
/ . 

%i]AJ::ïlMà:.Û>ÎAZ..ZÎ^.^^^ _ _ ^ ^àaàe de ,£j_mos, natun 

L: de Mat. IINISCRIÇOEIS 

Em ...L. de i.. 

joi inscrito no curso de 

im2J±.LXyy.. .... 

Frequenda no L." ..1....1.....^.. a'fV 

llàiJlU .̂..-.1/1̂  V 

Em 

foi inscrito no curso de ..^.^ 

' de WA^ 

Em..A....de ^.£^/,ÛJ^^4f. 

foi inscrito no curso de 

' . ^ .ft de 19^ 

Frequenda no L." afl.". 

'̂ ^ zá^^. ^ :¾ ; ■A, 

Em 6'^J^^é. 

Frequenda no L." a fl.'.. 

M0J.... ..J'Ih.iJ.S.fM/ 

Em 4. de (p>l^..:iiJt^. 

foi inscrito no curso de dc:i^...i^^r:Z: 

Ad.!^.(^y3a:.:v.  

....„ de lO^rù. 

Frequenda no L." afl.' 

T M / A L  : . / .«ic^..../, 

Em.Ál..de #^2>4#'^-^ :̂̂  ^^ -̂ -̂̂ -̂  
'Q!^rèd.C.<ù>...../:.:Uy^..' C. foi inscrito no cur§ç de....'. 

Frequenda no LS a fl.' 

//..%:. Â/6..1 .J^'.JQL 

. yj. 

Em....à. de...i^^^^Jl^./r:i^. de 19Í/ 

foi inscrito no curso d£ ..jii&iu.:i^:írZ£dC:í^.....í:?<..,^. 

foi hiscrito no curso de ^ éd. ̂ '2 i / z nJ 

'aj.;t:í>.!Í..úCucÂ:i.'..ék<;. :...-. .v..̂ »  

•vjfc». 

Freqtiencîa noL. 
il 

afl.'

Em^....... de ^l^id^^UÎ^. 

foi inscrito no curso de ..^^^C^^^;^^  

.^.^...■::kl/it..ù2^;idi^.. 

.t 

<../!..... de li)t\ 

requencia no L.° afl' 
4..V 

■ £m..._ de ̂  4^<r;^;.r/*;<>i^r^^rf de 19. 

foi inscrito no curso de :í?-'^..'!?/í^ ̂ ^ ^.Zf^. 

,^...!^.±10. ¢...^^.: - L A ^  

Frequenmano L.° afl' y  

':p.'. ; . / ^ . ^ J'û..../Î.A^ i^ 

I 

îz 
Em îrrrr-.... de 

foi inscrito no curso de C9:'^..âdíí1^'^.£^rt 

de lUL.y 

Frequenda no L.° .'.. a fl.' 

th:..4u^.^.... ã^A....J.^^ LD 

Em de  

foi inscrito no curso de 

de 191 

Frequenda no L.' afl' 

Em de 

Joi insci'ito no curso de. 
.de 191 

Frequenda no L." a fl.' 

Em de  

foi inscrito no curso de 

de 191 

Urequencia no L." a Jl.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de un 

Frequenda no L." afl.' 

: Em de  

Joi inscrito no curso de 

tic lui 

Frequenda no L." afl.' 

Em de  

foi inscrito no curso de 

de 191 

Frequenda no L.° aj'h' 

Em de 

Jot inscrito no cii,rso de 

tie 191 

Frequência no L." a fl.'. 

' Em .de . . . . : ^ ^ ^ ^ 2 ^ ^ - ^ ^ ^ , 

foi inscrito.^ no curso de ..,,;.il 

de 19 
! ^ 

í:^//y!Lt:..£^.f^... /<r..:..fí^ 4îi>£<k!>^... 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 191 Em de 

Joi inscrito no curso de 

de 191.. 

Frequenda no L.° a fl.' É. ^  

.„/....^.<«..:....„./iV5^.-..:;i; i%.L..4^^^ 
Frequenda no h." afl.' Frequenda no L." aJL' 

O 

Em....6 de. 

Joi inscrito no curso de ../ú^í. 

. 2 r ^ , de IQ^J 

::¾^¾¾^ 

Em ^^.de ...b :^f£^T:^^.... 

foi inscrito no eurso de  
t r 

t>k1y':hn... . l_;:^  

de 191 Em de  

foi inscrito no curso de 

de 191.. Em de  

Joi inscrito no curso de 

de 191 

Frequência no L.° afl.'  

../..lÂ:r.....J..Û..$..l[.ll. .X'^M'yiMJ:i'l^^ 
Frequenda no L." « fl'. 

d.:^:. i}..:..i..ú;.... :M. .^....:i^A 
Irequencia no L.° afl.' Frequenda no L." ojl" 

EXAMES 

Nodial..:.Lde / "^ 

de l[lJ^./..concluiu 0 ffxame de 

/....ú:í:L!^..M..ã..Li.^.> 
yi....ar::.(::>ir.:. 

No dia de  

de 191 concluiu 0 eocame de 

No dia de  

de 191 concluiu 0 exame de 
OBSERVAÇÕES 

e Joi .0^:Í.H.i2..a:.2<<.:ií!:^^.. 
miia final...iÛd^.Ji^....^^^^^  
'ualiJica^ãxi..,A..ÍI^p.í..l.'..^..^Í<dU.::. 
U. L.°Zj .Zàa fi.'/.2 

efoi 
Média final  

Qualificação 

Vid. L." a fi.' 

No dia<U.J.. de ......y/M.:^:.%.:i?.. ; 

' I OtL.J.conduiyL ç eocame de 'd.i&. 

No dia de 

de 191 concluiu 0 exume de 

:4.ec 

efoi  

Média final 

Qualificação 

Vid. L.° a fl.' 

. No dia de  

de 191 concluiu 0 exame tie 

efoi 
'Média final 

Qualificaçã 

Vid. L." 

f/y^ t ^  efoi 
Média final  

Qualificação 

Vid.L." a fi.' 

No dia ../.J... de 
de 19^.^co7icluiu o exame de  

No dia de  

de 191 concluiu 0 eocame de. 

.efoi ..yd^r::^::ZdL.<(P..'. 

Média final.. 

Qualificação 

Vid. l. L.^lfîJÎ^. a fl.ri£..'^.... 

e foi  

Média final  

Qualificação 

Vid. L." a fi' 

No diaÂlf......de .JthkUid^y..^.^  

de 19Î»i^oncluiuo; eocame de : ^::í::fcí*:Xi..: 

No dia de 

de 191 concluiu 0 exame de 

á!^/\^...é. ' ^ V ' 

# • 
e foi^^±í:Ã1:^..^<r:<^. it^..  

Média final :lli^li/ù::^....^.^ZiLiûa^J..  

Qualificaçao^:^ik£k}..Ûf4..£f^i<0 

fid. i.° h^úÂfirfl. 

efoi  

Média final 

Qualificação 

Vid. L.» a fl.'. 

No'dlaL£'.de..:::k.ú^.<^^l^'^ .. 
19$^concluiu 0 exame de (Sf....éá1k^k±lh*..'.4 

'I -

No dia de  

de 191 concluiu o exame de 
t r\ I 

k 

efoi.....l£::/.±L^l..l^:o^J.:h?... 

Média final /.. 

Qualificação^ 

Vitl. L." Í.&Í.Á.. Sfl.'.^4£  

efoi  

Média final  

Qualificação 

Vid.L.° .afl.'.. 

No diajjd....de .Jd' 

de 19JLiifconcluiu 0 eocame de M<>.^.ã..£<..l:.^.. 

.^di^.,/::i/ía...(^..^.\..yri.dÀ^ 

ùrr:s>.... 

No dia de  

de 191 concluiu 0 exame de 

e foi ..£2t::J....^iU.t:!..■2.::í^..jL..Z 
Média final í.U.:l.í.tlJ^.....^^^^ 

/ P Qualificação 1...1.^^71...2.^^:::^::^..  

Vid. L.' l&é!.. a fi.'.jLLM... „ 

efoi 
Média final  

Qualificação 

Vid. L." a fi.'.. 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.° a fi.' 

No dia de  

de 191 concluiu 0 exame de 

e foi  
Média final  

Qualificação 

Vid. L." a fi.' 

No dia de  

tie 191 concluiu o exame de 

e foi  

Média final  

Qualificação 

Vid. L.° a fl.' 

No dia de  

de 191 concluiu 0 exame de. 

efoi.. 

Média filial  

Qualificação 

Vid. L.° a fi.' 

No dia de  

de 191 concluiu 0 crame de. 

efoi  
Média final  

Qualificação 

Vid: L.' : a fl.' 

,^^. :,^mmi - ' ^ " ^ - ' " . I T l . ( i l 



■ nyiBUPiPlip Hsesçsssssapvi 

17 
r é\ t 

N." ÛM. Nome Mit LúC.á2M/:/JJ.....:jí^Á2Z.... „ é/. {4....Û.1...J^...LCL... àe idade de .,,/,/„ anos, nature 

U de Mat." h.'' fl.' IINISCRIÇOES 

Jm^dejÁLãllU Em jn?.^ de^.ã.íí:L^JJ.lAJ^' 

joi inscrito no curso ãe...4^..if^l..Û,..ùdJy^.. 

Jll4.2.£A.:^^.. ã.... 

de WXit 

Frequência no 

T L -yj... 

afl.' 
V 

Em ...JJ2.. de ò.M.Ul.L.Làí. .^.....V. de 19f.4

foi inscrito no cursa de r:J„í^:l(Z::'/r:X2^C{£i^i^^ 

Frequência na L." afl.' 

/fe ..1/..4..1Î LM X/v J2: J.M^^ 

Em ...d^. de .^.J^L£cú.A~lÀ±^ 
n'. \.ú...de'19Ic^f. 

foi inscrito no curso de U(^^d<.L.3k:2<::í^l^.::TU...&<iUik.... 

(.....i^:Md^„jÁ..£Lêát^Ã^^^^^^^ 

Frequência no L." a Jl. 
Of í\L . 'ãJ/./^. Jk.J^..J£m

Em ..Av.. de.......Á.£:li...l..Á.J,::..L \ U.....M 19ÍÍ..Í,. 

foi inscrito no curso de !í^í?.i^íi„,<^ikií:^íírírí.<! 

Z^l!<ú:mr.3^.J:....l::. 

Frequência no L." a fl' 

-f /Ih. ó:. .....,.:kh:. í}..j/.a?.. ^J^ll... 

Em..^...... de Z ^ . ^ i ^ / ^ ^ ^ ^ . . X ? de 19jl. 

joi inscrito no curso de ...^..^....(S^.rí^..^. 

'^.d^^aí:.<^..:..e~..<S^.^M^c!::yO.. 

(2,.'^,C.../..... 

Frequência no L." afl.'. 

...JjJ...á^..:../f/...'^..Í.^ãJ. c2.t. ̂ iln^... 

Em.....//.. de. ■:ifU' 

foi insoito no curso de 

.„..^.J.:^£5¾iwa^áí.aíá^.í<'z¾tí.„..JL.... 

delQÉ/ 

7 

Frequência no L." 

2J.(::]/.... 
afl' 

foi inscrito no curso^^de 

^ : de 191H 

:lí.-:^:fcílk?..í.íã^... 

Frequência no L.° 

4 %..uy.... 
afl.' 

Em ......V... de .jXdi/..J.:l:.L<::L^. 

4 inscrita no curso de Li/..jd.l 

» de W^X

Joi inscrito no curso de il^..JdlJ':i.^<^^Y^.1^*'^ ^

Frequep/sia no L." ajl.' 

.tío.!.....k$..!<i>>.. 

■líf.iCÍdk.i'^ Em M....... de 

foi inscrito no curso de 

±l:í:^..^.í.fU.f:::.^?T:2. .^.  

de 19f^ 

'i:..eJ..Á 

Frequência no L." a fl.' 

■Y- J4. Í.V 

Em../..... de ^..t..^é:Á:MiLi^::rtZ^ de 19L^ 

foi inscrito no curso de 

..'.rifcr*<í?r.. 

Frequência no L." afl.' 

....3a^l(}Ã.LrÊ.. 

Em de de 191 

joi inscrito no curso de 

Frequência no L." afl.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 191 

Frequência no L." a fl.' 

Em de 

foi inscrito no curso de. 

Frequência no L." ajl.' 

Em de 

joi inscrito no curso de 

Frequência no L." a jl.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Frequência no L.° a fl.' 

Em de 

joi insxrifo no curso de 

Frequência no L." ajl' 

de 191Â 

de 191 

de 191. 

de lUI 

Em....LU. de M.U/ft.£^.:lC:7/...^ de 19^^ 

joi inscrito no curjs^ de hCsLfSíí.L^.o. /^^.ù.Cj^......:....C.. 

..^^1^:.1^..1:(1. 

Em ...iLde ^^..i.:i,4.±U:í<ir'^. de 191^^ 

foi inscrito no curso de ...//:i.tí..^lS^!.An.'..Jh»:±i. 

Em de 

joi inscrito no curso de. 

de 191 Em de 

joi inscrito no curso de 

Frequência na L." a jl.' 

ZL.:. 7:..m...:. 
Frequência no L.° a fl.' 

..J.tl.ijJíi.fi^.:^!. 
Frequência no L." ajl.' 

Em íLde ÚI.MÍ..^.14.'>.::.::^^....A. de 19£J 
joi inscrito no curso de . .^:^r.^.^ííSÍ:^.ií<ísííl 

Em : de ..,,^. ..^'.-. : ::.- de 191. 

joi inscrito no curso de :....r..tf .̂.,tí..fc.t. ..:.~...̂ ; 

-.........:........̂ .1 i.......::.l^ .f.UJ^i^)^h^.. 

Em de 

joi inscrito no curso de 

de 191.. Em de 

foi inscrito no curso de 

7 

Frequência no L.° afl.'. 

:/.....4ú!.:.../i.ma.. pi [í^n 
Frequeiícia no L." 

....:i4^..L.Jl4..u:V.. 
afl' Irequencia no L." ■afl' Frequência no L." ajl' 

••<r--

(Ip IH! 

Frequência no L." ajl' 

de 191 

»':• 

^e 

vmrnmEmmmammsssBi^sii^» 
^ ( i ^ " * * ««w»"" 

mammmm^"!.-- '- ">■■-..'■ ' •' 

-n 

filho de .^„„í^áíá?7 ^^ 

1/ 
EXAMES 

'No dia ^ de 

19^1 concluin/o/exame de 

..... e joi W k l í { ^ ? ^ < ? ? f V y . . 

■édia final ^^^^^..J^^ 

lifieaqào:Oy^<í(uiTT:J.^. 

L.°lk^:Sá>.'...l'fi.' /M fid. 

£u ãialLde '..^r€yy^r2<^^..<^:..^. 

àc ^Ji.Zconcluiu o exame de ^,J^.:£!.<:2 i : ^ . . 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

ejoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl.'.. 

A^o dia de 

de 191 concluiu o exame de 

e joi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.° a fi.' 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

e joi ../LÁd^.J<t.^.'^'(Z?!f<3^.::i.. 

M raia final. ' 

Qualificação - .̂ ^̂ ,̂   

Vid. L."//.l.S../..a jl' ./...à.. 
'l^ 

ia//.. No dia//.. de ^^^^ 

\§e l!)J.t~ concluiu o exame de 

..id^.::>^.. " 

ejoi 

Média final 

Qualificação 

Vid.L." afi: 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

Qualificação 

VuLLJ'^/'j/^jl^^f 
\ 

Nodia lj..de .^..l^ihl^Ú^. 

•itiíí? 19Í^'2,JMncluiu o /oMme de (j^/í^ífi^^.^.. .: '. -; 

^..j!ky::k..::. l.L.1 .^i&Uí^...l... 

ejoi 

Média final 

. Qualificação 

Vid. L." J!^"^ 

^<^rí?í^!^!-:-^;?r 

%' 
afl' 4 X 

ejoi 

Média final 

Qualificação -

Vid. L ° a fl • 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

ejoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl.' 

\o dia J.h.. de Ji^yZíf.k!^ .^ 

de wtL concluiu o exame de .êf^.tl..é:^.f.i<ri/ ^?^*-. 

.J. ^ yyí^^:^' 

ejoi ^..í.i.:U?..±:í^.i:r±!S>...... 

Média final .a...éf:£é.^.^.í^^íM^^*fr:^^ 

QualificaçãO:^Mm..'..<:ki.*<(k.1r1k..U.^: 

Vid. L.° ..I.Û11.U: a fl.'.J.J(.4

y 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

ejoi 

Média final 

Qualificação 

Vid.L." .afl.'.. 

No dia Ue 

de 191 concluiu o exame de 

ejoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl.' 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

ejoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl.'.. 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.° a fl..' 

No dia de 

de 191 .... concluiu o exame de 

e joi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl.' 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.° a fl.'. 

No dia —de 

de 191 concluiu o exame de. 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl.' 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de.. 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl.' 

OBSERVAÇÕES 

■fe! am.» 



Nome 

I 
L° de Mat." n.° fl. 

/^ 

..L..ÍÍ.... 

/^ 

'...LL.. A: de idade de /A anos, naiural^de. ,i 
/:^1 iÉm2..A.a..^.: /f filho de. J.:./.J^ ■^Or... 

INSCRIÇÕES 

Joi inscrito no curso de 

álíÁ..êá<:±L:> „/./ 

£lM:ÎÙÙ^O/.....^ de 19ÍV.. 

Frequência no^L." afl.' . , 
V 

joi inscrito no curso de . , : - ^^^ : :¾ 

Frequência no L." afl/. 
<^i / 

Em./JL de (ié::.C<:e£.ud^...2::. de WA 
//P / - 7 

foi inscrito no curso de z7..&'D^:i.i.e^.x,.i^..:.c'  
..O^at.i^:jL.X 

Frequência t),py L." 

..^:.,.....40:. / / / ?̂  

.L...Ja'...//..â.fù^..  

Fm ̂ .../: de Îé/^^i^^iyb^.^/rzv.. , 
foi inscrito no curso de /fCfe >̂<i 

de Wj/ 

Em b . rfe 

foi inscrito no curso de 

Í 

X<r.. y ; de lOtl

Frequência no L/ (^ fl' 

■A4^' Cf.i^'s^.. j . % .̂....̂ 7.5.̂ ,¾.. 

Frequência no L."  

: ^ .  

afl.r 

ErnI.lL de MLùd:^d<£d 

foi inscrito no curso de ./IJC'i.i 

...'y. de 19IÍ2. 

tM.x.:£...i£..Cif:..  

Frequência no L." ajl.' ... eque: 
/:^ 

Em .M~.de í£>íMi^l.M.^.. de 191 r 

foi inscrito no curso de/f.kL/£r.Á.^':í<:%rft^. !£<^ 

12^.^^.... 

de 19^ Fin 

C : 

EXAMEIS 

i 
Frequência no L." ajl.' 

de . ^ X ^ 

Frequência no L." afl.' 

4"L..£pi. J' 

:.0<::.L:..i(k1^,.... 

../' ,v 

Em ../...L. de ^^;^r/5i>Î>r>..rp...„ 
foi inscrito no curso de ^1^::^:1^..^:::1..11 

■riin.iDÛrJ.OJ.  

-de 19tv. 

Frequência no L." a fl.'  

J'^JaUi/^a J.% ̂ .tt. 

Em ../.M., de ̂  .^i 
joi inscrito no curso 

.^^p4^'.a^  
T '" 

# -

Frequência no L." afl.' 

%.£%' dû iMlf 

..de 191\ 

Frequência no L." afl.' 

Em Ù...... de ^il^./4.^/>r^.* .^^JeJi i^Z 
joi inscrito no curso de ^̂  .̂ ,..̂ :̂ /̂..Jíí:rjt,, t.'<i7-(iï./. 

''^■><'íjíií ^....í&.x^Áíí^..':::^.. 

Frequência no L.° ajl.' 

xÁfde ..J.£:iJd:.U<é.: Em; 

foi inscrito no curso de 

..£....M.l:Uf;i....TuLÍ.. 
■I 

Tl 

Frequência no L." a ji: 

Y^f^ m^ 

Em ...'.... de Ù^ddd.:^^ 

foi inscrito no curso de 

Em X de ....'..*'.. 

joi inscrito no curso de .^l:.U^Lt.^j^. 
de 19X.:J 

....:: 4«*::! 

Em .T.l de....f..L.././:./x.t.Ácy~A de 1Í 

foiindrito no curso deCl^^AÉ^^/^^^^^y^'^''^ 

Frequência no L.° afh' 

^m y de....L^^.:^::í...:í..^.:^...il àe lOt'i.. 
joi irJtcrito np curso ãe^jf.:^f:i^.j!>/Sí>ió^ 

/ 
Frequência no L." . a fl.' 

0 ' 4iv 

Em. de . de 19f.S, 
joi inscrito no curso de. 

Em^xL.l::ae ...Am..&<, .^rírr^. de 19i^j/ 

foi inspfUo no curso de^./íí^.../2.:<>fr. /:í>íZ>...;í 

dki.:ítò/:^. íll.ãj..... .J:.:t£:l..'.Á^.. L. \ÒtJ.... 

Frequência no L.° 

../i:.l^j/5^...../Ù4ia.  
a fir 

Frequência no L.° a fl/ 

lÍn:.....Ãu..ji,j/:í).. « L^-Q?.. 

Em.\:í. :.de , .^ í^^. t^^^l . .a^. de 19Û.X 

Frequência no L.'^ afl! 

Í^U...£jc.:y. : 

Frequência no L.° a fl.' 

Em de 

joi inscrito no curso de 
de nn 

Frequência no L." ajl' 

foi inscrito no curso ãe ...■e:::^idr^'Í^J:lf:.£>^..aui<A..^^ 

u...£L^.ífl^...^ri^ 
- / 

íw 
^ 

Frequência no L? a, jl.' 

/ 

Em / de..óJiU:..t^:^.j, 

joi in^riio no curso de 

sé:LÁJ:...£..^±r.. 

' de 19f^ 

Frequência no L." afl.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 191 

Frequência no L." ajl.' 

No dia ..J/..... de (^.Á/. 

de 19M^.l concluiu o exame j 

. h:ù.p..£àA^uyf.^ 
n 

ejoi ^ ^ ^ . . ^ 2 . . a 2 â . 4 Í ^ . . 
Média final iMÍ ..,^2^.^(d^..^ 
Qualificação....J.:Íf4.±'^::t^^^^ 

Vid. L° ^.....Zf'^ fl' ^7 

No diuf^^^l^.ãe 

de 19/jL^concliiiujo^e^me de 

ejoi. 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.^/lJ^' a fl.' /12^. 

'yy>:%&</!k<iirfir^ 

1,--^--7--^-1. t>y. 

No dia Jrr.L^ de ...Uá.i^d.dd 

,1, 19f.r^..concluiu o exame d&...(n:Jd.:Ma:::l:rlJ.4?:::<^.. 
âá:M:±l^.. 

eft 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.°£^..... 

No diaoó(....Lde .^y^r:^:'^/(''P^^^ 4 

de lí)£/.. conlluiu ç ekime de á/.M.íí<M^::^2^.... 

No dia..::. de 
/ 

de 191 ..^J. concluiu o exame de 

^^■'r^f^
ejoi 

Média final 

Qualificação í; ' 

Vid.L." afi: 

No dia/r:l...de ^d. 

de 19Z Jconcluiuoejíiame 

luáiflLÚOr. / ;*r*.ít^..i;ír. 

e/oí ^ : ^ ^ / . 2 ^ . / ^ . . ^ . . ^ . ¾ . ^ ^ .  

Média final áTf ÇU.. tú.xío^T^:d

Qualificação ../.fCjn'^^.kl.:.t.ÙL

vid. i." .làp.^^.' JTÍ O 

No dia. de ;'..„'..Zx..^..ít;...<(^í^.. 
,- / 

de 19£,.\.concluiu o exame de ^.Y:.Í..í...<SC:Â^i:C. 

'...MÂLlIr^.'^. ^ . / . i « ;.i«t.. 

íédia final úí^J^..4^aUl. 
Qualificação í?íl<M//ll'<í^^^ 

Vid.L." [t^/MajU 

w 

No dia de 

de í9£.2.^conch(,iuj^exame de 

.<e^^U:^..â<i^^*Á.l2.i /e...£:±:M. 

e joi 

lédia final 

wlificação 

7id. L.^/LS../ ajl'.. 

-4c;í:....L...úr...j..z 

No dia ^^de...^.:^d[^..^Zd<..£:::Í:f.... 

de 19fLídconcluiu o exame de 1^,. l £^ 

...j:::':d.±::ù:.û::^.....ii...j£ris;eLe^^^ 

efoi ,3:/^:2:.1::23.:7:::¾¾^^  

Média final í:>.'r)/XrC .a2^ií£^i>^^ 

Q^alificação...:;l::>:.k^^..i^..fÁS>fr%<fS^.. 

Vid. L.° 3 . ^ a^.'^^t

':<sír.í^:.,^... 

OBSERVAÇÕES 

No dia i ? ' de...<r-<?r ,̂<í̂ ;íí>*T. 

de 19fi..k'.. concluiu o exame de í^ie£.Zi4.:£H.is>uí:4^CCy.. 
. 

. / . 

e joi 

Média final ,. ./.J..:Xi~ J . T Í ' . / 

Qualificação ' ' 'x.'/^.t^ ^^ -

Vid. L.° ...t:..:^.i...^a fl'../../.'./.... :».. 

^..Z^^x. '^, 

'r:r2^/r<..zt..:^.. 

No dia ./.J de 

dl' loatconcluiu 
/ . J^t 

e joi...^íUt:^l!t^..^. 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.° ^.1^.1 a fl.'...1..^..1.... 

Nodiay:Ld...de 4?^.^^:.^v-p. . 

de 19t% concluiu o exame de t/^.^^,£4^^.F 

i::í(4....'.....t .i±i^..QATr.^. 

e foi ....^3y:^íí4í<?:í<?=*r^ 
Média final ..CÙI.'L^' ^^^^^Hr^ 1 
Qualificação ..:fr:k^:L^...<^.lá':k^d<r::^.. 
Vid. L."t*S.r.'^.â fl.' ..£7^^ 

e foi ^í^^^.i^r^^.^^í^.:'^. 

Média final .£'..^.d..'Z£.....1.2sí,^^^^ 

Qualificação - ,^P^íh>k<t '4É<z>*-irit-<' 

Vid. L." .&M...alífl.' fí..¢.á^ 

No dia./. de 

de 19ÍJ} concluiu o exame de 

Média final .:..l..x.. 

Qualificação ...r-;- . ~ 

foi ' l..ú<lyj(?f^1k^. 

ïaitû.:TfJ... 

No dia , de 
7 • - ^ 

de wLLconcluiu o exame dej..yp^.i.±.)Sí...iS:^. ^...^:.1... 
.}irílu.t:>. /^.....1^.7^^.....^:^^ ■-■ 

y  

e joi <^?:2á?::^x^%:2ra:..:..<^!^ 
Média final /M/j.^.i^r'^^  
Qualificação..^á?:dt2Ã::r..iél::'^^^ 
Vid. L." Á..â.jjía fi.'iyr.. 

Vid. L." ^.:.1...:.;. a/r. 
I ■ 

1^0 dia í, de ^:.i/:.r. r. 

de 19^^/concluiu o exame de L{^.IJ^^.i^4^ir.£..f^ 

....C....épÂ:if:Lû..^k..4k^...4<ê.. : lêr. 

e foi ..,A^X<t:±r:£^..lâíl^^.'.. 
Média final 

Qualificação 

Vid.LrJ^.l afl^ iM

ia±lde ú£JL:£ 

No dia de 

de 19%,J condidu o exame de 

l.íh.^,:.} .-

efoi M.ZU. 
Média final .■..í^fMM^.ÍdxA 

Qualificação Li}V'^l^<>rr^ 

Vid. L." ./feí... a fl.'../.AÍT 

No di 

de 19^i concluiu o exm)ie de... 

,..:7^^.!(Sl<J!tí.ílf*:-fS^ 7 

efoi.../h( 
Média final 

Qualificação .!. 

Vid. L.^rÇiíi^.t/. a fl' /../.. 

fJeG^íff:íh»r1:t <^<^. 

^^^-«A 

. 7 
No dia.....!:... de - . i ' 

de Wt, !>~còncliiiu o exame de..^^.idL.^f.id^/AM.ttíl.QX^ 

áy^idL îJûJLu  

e joi ,tZqdãd::...i.^...u<x..£^.. 

Média final (^^,l.^..r:>.....l/:..íáJLo::r^r....U^^^ 
Qualificação..^.íad^^.':.£^.\UÍc:mC. 
Vid. L.' làdd a fl.' ̂  D t' 

A...^.ydí^..à^. ^^~ 
f:<ùit,*v..../!^..û.s^./::/... 

. V Á 

http://ErnI.lL
http://M-~.de


I :4 

A 

N. .0.. o Nome 
à / 

L.° de Mat/ n.°i fl. 

^C 
M:ll:L...^.Má:lã:M. ÍIM0.U..........UA....L ã/:...lMai^±...2Í.U.U.í.a. „... .-̂  

de idade de ..^^/.. anos, naturnl 

INSCRIÇÕES 

Em .ã...... de ú2^../:^/..Lâ.aoG.....'. 
foi inscrito no curso de 

:£2.Ù.Ll£à..<:::x^.  

de 19Ji:'ij 

edí DCí^:. 

Frequência no 

A 
afl.' 
AhÍ2.:. //¾.¾ L.,hL.....L.Hy.. 

Em .-//... de. í.íÀ^...2l 
foi inscrito no curso de J^^ÍP^/J^M^dCi....^.,...... :^./;<5C 

Em . / / . . . de 

Joi inscrito no curso de .6^^^:^.P. 

(>^Q:J,.i...&.::<^....e.....e.£í£^Z 

ùd^.oCrV. de 19Ê./. 
Ê^C<< j 

EmJ/j^de Ã.¢:IJ::.krt^1r^^.. ^ de 19^2 
foi inscrito no. curso de 4~^^^''^Hr^. /^^ 

í..1l:2^l^.^:íi:f.d^.u:H fíZ -

Frequência no L." afl.' 

...J^.J:>:...^/M.£QJ. ^.%í: 

Frequência no afl.'.... 
..J..,f2:....f^.J^. jljojjh:^ 

i r 

Em li de ã.<././.fj.. 
foi inscrito no curso de ÍLt...i^jL./.:J..id.. 

\.M.i...Ur.li......<:/.£dcZù:A.L.'..  

de 19X:..:J. 

L.L. \.^.^. 

Em.....k.L ãe (Ji^ (4^.^:^ rr)Cra de 19^/ 

foi inscrito no/fCurso de fc^^^i?.^<;^ i^iCíí^c^ J^i^^rrt. 

....£.....C/.â./S:£u..íS.jL^.../^}í..<kt^.X?.......Ç 

Frequência no L." 

.'. éQl^.^.... 
afl..' 

í^V 

.Em..I.l.deJ./:...Ù.lJ.i. 
foi insiisrvlo no curso de 

atrr/.: 

. deWU

' ^ * ' 

Frequência no L." afl.' 

.././......^.p>.....^:/.ã.f..u:2í.. í^n^ 

T-

Em M.^de áé^Cilk/...j.^.U'2:T^.:.....^^^ 19^/ 

foi inscrito no curso de .'^rs4^.<^.sJ << .̂;?r̂ í:̂ i?rr«' .<2\.<^... 

u<::lJ^.ú^4:r:£<Cl:<::Cd!.a.:í:^í^....J... 

Em de 

foi inscrito no curso ãe 

de 191 

Frequência no L." afl.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 19Í 

Frequência no L." ... 

..../.7a.' ò-^z/V... 
afl' 

M 

Em ..j..lde. 
foi inscrito no curso dé 

Frequência no L." afl.' 

Em de de 191, 

foi inscrito no curso de 

Frequência no L.° 

./LM:. /.ãsi.i 

Em ..M..... de //f., ' //Á^.:Z.r.:?.....:..^...^..ífe IStf..;. 

foi inscrito no curso de áuâ:ú..£^Jd..<:X^ 

..A<:l!3..íut.jr2::.i„. 

Frequência no L." a fl.'._ 

/lÁ: .á:/..é:R / ¾ ól]^n. 

Frequência no L.° afl.'.. 

'^.. <4^.: ■ ^ 

^ / Q - 'IJJÚ/ 
Frequência no L.° a fl.' Frequência no L." afl.' 

Frequência no L,° afl.' 

'd. 

Em ..J.J. de /  ^ cl^U^.'?^..:i^ ãe 19Á/ 

foi inscrito no cursv de ..l/:^/Z.d..&:C.^.ÍrC?. (2í<r.)p....,....L 

Frequência no L." a fl.' 

J:M f/át, ^.^ > 

■ / 7 T / 

curso de 

..LrLi^hí í::..h.i.....iiií.i:.írirt^.i.. 

Emi^T.. ãe....J.MM^lJ^ U ãe 1911. 
foi insofito no curso ãe rH^.i^ ..û..^*,.. ^ . . ^ . .3 

Em ...J....L de i l í ^ i r ^ ^ . r / ^ l o C Í ? . , ...̂  de 191 

foi inscmto 7io curso ãe ^<<7^/ír^ki</:^ "Í_V. 

...<:......Í^íJL^L . ....̂ Síkífr*d::2?. Of/r^....).. 

t ' ^' 
Frequência no L." a fl.' 

i' .//; * / . / ■ / 

Em ãe 

foi inscrito no curso ãe. 

de 191 

Em lL.ãe Ui..l^...LllA..T;fi^^ de 19£j 
foi inscrito no curso de u'^7iflff^^,í:J'd'^. c ^ / foi inscrito no curso ãe 

Frequência nOjL.° 

fn '..Lpa... 

Frequência no L.° a fl.' . 

..M....Mfí± J^aY(a4^.^.. 

Em,íJ2ãe 

Em de 

foi inscrito no curso de. 

Frequência no L.° afl.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Frequência no L." afl.' 

de 19i:i 

Frequência no Z.' 

. . / ; 

afl' 
.....jd^LAtpX' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

ãe 191. 

Irequencia no L." — afl' 

Frequência no L." afl' . 

Em de 

foi inscrito no curso ãe 

Frequência no L." afl." 

ãe 191. 

ãe 191. 

ãe 191 

-* 

Í^M:ÂM^ ^^^ ' " ̂ .' M^ àe / ^ á s ^ z / z ^ ^r LLSrM ^Jtt^^ 

EXAMES 

Noãia.£'uãe (^.: 
ãe wJL/concluiu o exçime ãe .....<■. 

.■i.iy!..i..M....L.tiyz:.. 

^u» 

e foi... <^/í±±^&:.2::^^ 
Média final 

: Q,uaUficaqão...../í::i<i^.p.. 

11¾. L . o ^ Z. (ifl.' ^ i 

é^ .ií-í^t-j!5>'... 

cLrfe ^..Ir^.:. No dia /...c: ãe j<ri^...^O..^X^,j^. ^ ^ 

ãe 19f.hj concluiu o exame ãe LJ^JC^.C ^^^^0^^^
"^y/ /J » -M.—— Z' 

^ ^ ^ U í i ^ S ^ ' ^ ^  ^  ^ 

exame 

Noãia.dl^ ãe . 7 
'e 19^/ concluiu o exame ãe 

U.[0..a.<rititf:é..  
-z^ 

■ ■ ■ / 

e foi .../2kf,^dt!!.f2£.ai^.Z.. 

Média final ^ . ^ ^ ^ ^ 5 ^ 1 ^ ^ 4 ^ : 0 . . . ^ ^ : ^ ^ ^ ^ 2 . ^ ^ . ^ ^ 2 / . 

Qualificação^j.. 

Viã. L.'' UJ.áh..<.a fl/ íké/...... 

A . de - r . ^ ^ 

e foi ^:L::Í:^è.^^^±^S^ 
Média final íf.r//.^.:%^:...^:.1l.:: 

QualificaçãQ^...,....l...tr<r:.//Ã 

Viã. L." JíC.^L..%^'fl' 

.f^..i:!lJr:.. 

No dia..J./....ãe .AEá^.í^irf^. ..,. 

de 19Í^.^coyicluiij, o exame de ><^if 

efoi ♦ t r * .*_-/ ^ ; 

Média final .* ^/ :.:..:^....irr(. Á;:jr.k:: 

Qualificação 

Viã. L.° L: ...a fl' 

No ãia/Ú^.... (ie. .^: <^í 

ãe 19^ "^concluiu o e^ù/ne ãe /J^..^... '^...^..'> 

e foi ^£^/úíd:i2aq^*^^ 

Méãia finál....^ 

Qiialificação^^:í^tMriJ>t.^^^:iif:^^ 

Viã. L." áií^/^//.f.f^ 

No dia^ r: ãe. ,fefe*5fe 

ãe 19tL'^ concluiu o exame ãe 

OBSERVAÇÕES 

e foi 

Méãia final 

Qualificação 

Viã. L.° a //.' 

No ãia..^. de '^:.k:.l/'''í^£<.<f^r:x2 

ãe VJ^^oncluiu o exame ãe (L/..:^..^...Z../.:J...i../:..:^.<<^ 

/.....(Ê±>>:fú::::l!?.....^...£^.t.a//. 

-li. M.dia final ..Li^y^X^^^^^^^^^^'^^^^^^ ^ 
(^/rtZíj«cafão.../::^.rf.í^^.k?.r..:<í?../...*=-..€f. 

Vid. L."2.1.1./...yé^fl:'//

^ 

No dia /..^.,.. ãe l..^^..Lù. 

ãe 191.:2concluiu o exame'ãe 

....£. ^3^.íd<l^..4,:i<^.:.....,/.j^...t..i?$..t..l -X 

l(^..Jdkl^.t:^í^ 

1 
efoi 'hC...L.lJ.:.:ÍL:3^*rriÒs>.. 

Méãia final 

Qualificação 

Viã. L." afl' ./..Û..^..  

No ãia de .í<.uí'>: 
ãe 19jLl/. concluiu o Qipame de 

./^rj:^^.!??r:!^..rt(i. 

nu o &pan 

M  
a4, 

^<f .<^;.:3f>l-.f...<?.í^tr., 

e foi (^./1^047^^^^^/f^í^ 

Méãia ^nal...U....Í^'jU.....a^'^f^^^ 

Qualificação .f'Vi^I<l O^ * 

Viã. L.^/.Í.1...M'//S 

No dia....!?. de 

ãe J9.ê.^concluiyfoeçsame ãe y ^_yâ::^'^^t£^..ttx^ 

j^Ù^  

ey 
Méãia final 

' Qualificação. 

Viã. L.°/f..... 

M ^ ^ ^ ^ ^ ^ . 

'a^'^^t^t^^ÙL^.  

{ldk£^í<^r:r^... No diac./...^.. de .,, 

de 19£Z^Qncluiu o eósame der í^jl^At^Í^ 

No ãiaÂ.Sãe I l l ' . / . Y ^ O V ^ . . 1í 3.? 

ãe 19jLb. concluiu o exame dje - ^ : ^ . . ^ : 7 . <í!<ác ^̂  ■ ' 

..42.d2.h.l C...k'J..^tikkJbr.±. 

efoi 

Méãia final . LíS... 

Qualificação ::.^yt^.'.^^..'ê..í^..U 

Viã. L." Z^.S'.Ja fl.'l.L.X.. 

..U 

No ãia / de Jdí^U.Z<Zci^.:r:p. 

de 19j.HcJfy}luiu oÁxAme d^P^^fíf.^^^ 

T-

efoi .^í^<pí^>:^:1?^2;?;^^ 

Méãia final ^/i^Â,::^^^^^^^^,^^ 

QualificacMof.u^/^':^'^'^^^ 

Viã. L." ZLM^a fl.'.Á%:.. 

No ãial!)... ãe /Í^UVâ^M^'^ 
ãe 19iJLrConclidu^ exame ãe Zfi^ <^i<í/(^^<^r^/ 

No ãia.//......ãe i ^ . . . / . X : ^ ^ 

ãe 19Í^. concluiu o exame, ãe .....^..^.iLâl.^i^^.1 

..i.....q^.id.!^..^^: .I..M..l.i.fS^.. 

' ' 'íjyai::;fu<iítp. efoi 

Méãia final . . . ; ^ ^ . i y í . i^ZM^. 

Qualificação y-

Vid.L.'>.S.Í..S.-.afl.'..UM.. 

e foi ...!Ct:./.1^.'L<I^.f:%..'<^:^.r. 

Média fina\...j:?±ir.^l^..a^^2<k 

Qualificação 

Viã. L.°..J.1.S/^ fl.' /Á/.... 

No ãia ãe 

ãe 191 concluiu o exame ãe. 

e foi < ^ ; ; ^ í 2 ^ ^ ^ í ? « r : ^ . . 

Méãia final /:yf/£X^/lr<^ 
Qualificação 
Vid. L." i^SMa fi.'f£..... 

.'û^i.i^rlvCft 

No ãia .:,' :.. de 

ãe 19fÍ/^conclimi o exame ãe 

Xad^.^/1.A. 

/ 

efoi 
Méãia final ....^.f...y..k.tp..í. 

Quahficaçàol^L'^li'i^K^ 

Viã. L." .imL. a fl.'.£^.J.f. 

efoi 
Méãia final 

Qualificação 

Vid. L." afl.' 

No dia de 

de 191 concluiu o e.vame de. 

efoi -

Média final 

Qualificação 

Viã. L." a fl:' 



7J T^^ 

N.° a/. Nome YM. ' If 
de idade de/j7ianos, naturàl 

. * 

filho de. '^y^r' //^/A. 
^) 

Cr-. ^..Jf..Â.f^..:>rr 

L° de Maf n.° fl." INSCRIÇÕES 

Em.Z...ÍJ..de MlJÁ:ll.i4.t..D^.:)J.. de w/í 

joi insèrito no curso de.....^,Ã^/:]êX/y^/Z 

Au4:ù..£A.i<::u^: 

Frequência no Ly afU 

tp //Xi l^_^r' 

Em U'L de.....^.£d.£::Mj^.é.::)^::^ de 19îtù 
/? / ^^ 

foi inscrito no curso de J^£:IU<Í.ÍJ:J^£^.^..Í..^^. 
^..Ù.a..(?A..U.LM±.....£.Mk^^^^J^^  

Em.J...de ^:^rt:rík/.<^.^^.í2:Q?. de WM 

Joi inscrito nocurso de ^̂ . l í < -̂i£í-:<^1írr*...< î̂ <?î̂ ^ 

.J^:í:2::Ca'../£.cc^. /ír.....<ŝ ífí̂ ^<:;::. 
foi inscrito no curso de lu if atvt'&^'^Zr.4r<t^í^^ 

de 19^2^. Fm de dp 191 

Frequência no L." afl.'. 

i/,.:v.. A r^ 

Em . , / de . :.....û^:ri^<C^.''Y:J^ de 19JZ/ 
^ . 

Frequência no L.J afl.'.. 

...^..,. .,A^: / V ^ - V /.^.:. // i: ''{'^' 

Em ^.1.. de ....^<íJ.M.£<í..m^.Uf..: r>CL! de 19£v. 
foi inscrito no curso de C(.f...íd::íijkl'..t<.iL:.. ./S^^ir^..  

.L..â±i<S..:::y.:j.. ^..iA.. 

7 

Frequência no L." a fl.'  

/llh..../âijini. i^..é^...jMfâ!..  

foi inscrito no curso de ^':T<^/:<iC::i..t?.^OÎ. <s>^e/r^ 

■t.2 JÎ: d>::i.....^tLui^.d:u::^  

Frequência no E." a flJ 

iy...:..//.ûMv.. 3 h....../t)iiy..^ 

foi inscrito no curso de 

Frequência no L." afl.' 

lï 7T 
Em ^..h de ljL;i^l4ã<l de 19Í') 

foi inscrito no curso de yj kZ/^^íS i^^'Jfft^t':...^^.! 

Frequência no L." afl' 

...//lÁ^./..á>//:^. ^.. 

Em ..:/__de Ct(.>b:£5ZÂ>rj;?. ..^ de 19£^ 

foi inscrito no cûrso de 4J^:êd,4^ 

::^Èiâ.< 

/ / 

Em dA.. de .AMM^A 
foi inscrito no curso de /j?r._ 

.A::..Lâ.ãy23^D!::3=:?. 

19£ ./.. 

Frequência no L," a fl.'  

■J■'yb.^ i/î  r^:....£^n:. 

Frequência no L.° 

/fL:io.: 6lj^.iû/... r/ yv 

Em ...../......de íJ&:ií:!k:L^:i^.:^.J::.:J?.. de Í 5 i ^ 

Freqnei^cia no E." afl. 

Em de de 191 

foi insaito nocurso de  

Em de  

foi inscrito no curso de 

Frequência no L." afl' 

Frequência no L." .afl.'. 

foi inscrito no curso de . y ^ 

.̂.12.̂ 7..1 

Frequência no L.° afl.'  

.J:^^ £>..:!. . J ^ éi:^.^:J2... 

O^d? . de 19t/ 

Frequência no L." a fl,' 

J':.f2.:. K.p:j,.  '/'K' 

Em.U de ^.../..:1:..1 

foi inscrito no curso de /^^¾¾ 

f.:kki.'&:£^....ã.%ii^. 

Em de  

foi inscrito no 'curso de 

de 191 

Em de  

foi inscrito no curso de 

Frequência no L.° afl' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Frequência no L," a fl.' 

Em .M de ^.J...l.Á.:i^kpd'>. 
foi inscrito no curso de........ 

lrií:.ií(^a^^...í.Jh(^Ál.:. 

de 19f 2^ 

'..Í^..J!z..^:J..í...t:..t:.'.í£.í^... 

Frequência no L.° 

7 

a fl' 

Ai.: Us.. 

ia::.j'^,. de 191?Z 

.:4Î:2SC_.. 

Frequência no L.° 

■'.ÎO... 

Em 21. de. .rc... ^ /f f r t / , t 
ii de WVã. 

Em de 

foi inscrito no curso de. 

de 191 

Frequência no L." afl.' 

Frequência no L." a fl.' 

Em de  

foi inscrito no curso de 

Frequência no L." afh' 

.:...^.J.../.a^.^.£..,tíCíLj£^.í foi inscrito no curso de 

' ' ■ / f"  

/ 

Fm, de  

foi inscrito no curso de 

de 191.. 

Irequencia no L." .afl' 

Em de  

foi inscrito no curso de 

Frequência no L." afl.' 

de 191 

de 191. 

de 191.. 

de 191 

de 191 

EXAMES 

No dia .á. de ^X.^fl^^ ^ 
de WÙ/concluiu o exame de (:.1^../^1....1^^^.^^:^.:.. 

£lá:/.2..M....Lic^.L. 
..•' y 

Média final 

Qualificação. 

Vi il. t.v/j.. 

±i..a..:if/:±.iitp.... 
'^^LÙ.:.2:::êa.  

SI . 

No dia o/.J ■ de. 

No dia ^..y. de ... 

de 19^_^2^Qncluiu o exame Ãe 

efoi. 

Média final 

Qualificação. ^ 

Yid. L."y^.^.'. a fl.'. /Jt'^ 

efoi ....M4:fà:P..:Z:Zi,..ph.l 
Média final iÙÙ^....^/^^^^ 
QuaUficação .,,4::^:/1.(^^..^.^^.^.  
Yid. L.\/../...Á...^fl.' .//..Ï:..  

No diaJul(..de ../j^£.r/.:/kl^í^}>^^ 

ill' 19Â/.. concluiu o eocame de .L.Âí:l:..i:J'...2<::t...^...<::L 

A^ did l.Lde yj^t^^é^ X 

de lOt^'^oncluiu o exame de t 

No dia...L..J....de .J..k±L.L:Xi. , A 

dp Wf^l^concluln. o exame de 

i.1 ! 

e foi k.:í:.A.U.J^... 

Média final 

Qualificação ....^/.^.^.::

Vid. L.° }l.0.h..a //.' 

£<^ / 

efoi 

Média final. 

Qualificação 

Yid.L.^ 2>.áifl'J^ 

/ÙVfl^ûd^.  

¢:u.S'ó■¢<t^ a<:^:eÁf^ry:^rrr:r 

Média final 

efoi . : / ^ / ^^ . ^ : . ^ . ^ : ^ : : . 1^ . . 0 -

Qualificação ..^r^d^.../^rt.^:if^í 

Vld.L.\tl^...Uafl:r//.t 

No dia ..: de 

de 19í...}.concluiu o exame de j:2iL.Li£,.á^.:Lcr. ^.<.,^ 

'.LLÛJf:ry.::i!:^^ 

/ > 

¥■ . 
e foi ..>...yd<J:::.L.U...2íZ>if..2!^. 

-l/X/ ^^ / 
Média final k..LAx... a.'^Z.L.i^rXr:.. 
Qualificação .^ , lír.l. J...LC

Yid. L." ..:.:..'.iái^ ' ./.^Ã 

No dia — / / de >MMÍ.1^.. 

de 19T:lyeonclui}t o exame de /U 

::^.£^ííikp.'.i/lku.., 

OBSERVAÇÕES 

:=̂ -

'..Û:l.l:.L:^r:lz.  

" •/—'e foi ... 

Média final ^.4.:1.1...^.... 

Qu(ãificação....^^f:...<.:.:.2íÍK^.. 

Yid.E.^ ..ílMíL a firl"^.^ 

No diaí..Í. de....,.íd[^^^?f>t...£^.E.. 
de W^Jf concluiu oe:pâme de ///.é!.£^/..AX^...:4^..^S,..^.. 

liaM...de .Ù..:0!!^Â No die 

ide 19X^1 concluiu/o/exame de 

4 
L 

e foi . . ^ Í ^ ^ ^ W ^ / : ^ ^ ' ^ ^ : ^ * ^ 

Média final ..J.M.à^Ù2.<^f.'^...<^i^^^ 

Qualificação.... ̂ yMr—. 

Yid. L." íáé).:... a fl.'f 1..^..(/....  

No dia á... de ':Â,d.J!.'(^.:i,. L. 
dp. WírZconcluiu o acame de -7T?-.:.Í...?.. .̂ ^̂ ....(¾. /^Vr>.. 

-:?f....L...<:0^7... 
i / 

ia/...Û de JX^: 2r7 

de 19^.1^ concluiu o examVde j!^l.^./?/ítf*'4!f::t.^J^^^i^. 

No dia, 

Média final..^^J:.^..i.ZZ^^^rr^.f 

Qualificação ^ ^ ^ ^ . iSL^.k IÍÍ.^.C^.. 

Yid. L."/.l^..'AÀfl.' 'Ù..  

efoi Í:^^:^^!^.^.'!:::^?^.../^^ 

Média final ^UÁ^é^l^t^ :^.^ArrÍr::i 
Qualificação^ / / ^ / 

Yid. L." .h 

'f 

■ / ■ 

efoi íí3^;/^í:2^^?^.<:2í*-sr!>.. 

Média final .̂ ^ríf..̂  

Qmlificação.../^f^..<^r::J...à:±^.i 

Yid. L.° lljiU/a fl.'....ff.... 

::2.. 

No dia .Li:..... de fí.<i^UU.l..u.:u 

de 19^ S concluiu O'cxame de ...Â.Ù'.^^^i:!^:^ 

.....^......í^..£.rid<ií.^MC^.../.^U.1<..V 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

.e foi 

Média final 

Qualificação 

Yid. L.° a fl.' 

p 
/ 

efoi...a..lU:t'aC^t^

Média final ..^1lí.£f/%í. ,:ÍÚÍ^..U>...<1^1.. 

Qualificação .l:U.Ù^^^^^^^^ 

Yid 

f^-CyL-î-'V No diadOde .L%dU:l 

de 19/..hsoncluiu o e/ame de..^:^^::^5^^::..( 

e foi <í^i:<£.a<<i.:rt^^2^(::^^ 

Média final . ^ , ^ ¾ ^ ^ ^ ^ yOf^^^&y:..^.!.. 

Qualificação .......Í/TA 

Yid. 

.L.°ÍUí/^<^fi' U4 

No dia jí.:a .'de {:..:...Í..L£M:Llk:^.

de 191 '' concluiu o exame Se 

T::2x.£±à>..i^ù....L  

No dia de 

de 191.: concluiu o exame de. 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Yid. L." a fl.' 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de.. 

lificação .....Èmk:. ^ 
L." .1/.....^/. a fl.'J%:: 

e foi 

Média final 

Qualificação y 

Yid.Lj>ÍL^,..Xfi/ ^:...^. ,. 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Yid. L." a fl.' 

e s > - ^ 





N. .° á]2...Nome Z&i^.l.. í :i.n..... á de idade de / / anos, natura 

L° de Mat/ n.° f l / IINISCRIÇOEIS 

Em....t.... de £c:.lA 
joi inscrito no curso de 

JM£a£±..í...±:2y. 

.-ira, de 19ÉL. 

..ù:ù)!:.<>Cr.  

/ / 

Em../M.de .^^::^::.1 

joi inscrito no curso de .^^4. 

Uá.lÁ:i(Í..'..u<a^..í 

Frequência no L." afl' 

,/í^:..../íiII flfj/fí 

/ 
Em ....Û de .UA:.^!!^:!!:^^.:. de 191/^ 

foi inscrito no curso de ./:1. .l:l...^.:....c?<,.. 

f..£d.A:!^..tf.....<^J.£.:yM^./... 

Frequência no L." 

../......:h:..jmi:... 
afl.' 

Ilh n> 

/"\ 
Em M de {J:LLL:p..LÍâi.::::U. ,„. de 19Í.... 

foi inscrito no curso de àc:y...^...£...l:l..£.l..:'U. 

A^..<:ijenc.í£:k:iJ.. 

Frequência no L." afl.'. 

l^:....^ÂfM.. 

Em d.^.. de ....,^ Ip^M 

foi mscrito 710 curso 

Em de 

foi inscrito no curso de 
de 191 

Frequência no L." afl.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 
de 191 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Frequência no L." afl.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Frequência no L." afl.' 

Em ds de 191 

foi inscrito no curso de 

Frequência no L." a fl.' 

J^4^:....6:m. J.lk í.^'^ 

Em:./...û...de ..y.:.ÂLt?.^.2/Ái/ar:í:^.:7cu?.. de 19^ 

foi inscrito no curso de....Xj'J:^/<:íl.t..í.'..ékr.:.iSi. 

•aj!;...jíX.Z.d..O. 

Frequência no L." a fl.' 
./:/....Jj.'...../á//úi^. 

Frequência no L.° afl.' 

Frequência no L." afl.' 

Em de de 191 

foi inscrito no curso de 

Frequência no L." a fl.' 

Em de 

foi inscrito no curso de. 

Frequência no L." ..afl.'. 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 191. 

./J.Ù...de .,^.:M:a:i^.£4^..ûrK:v^ de m^/ Em 

foi inscrito nojsura:^ de ..C/f^^f.S. JOI inscrito 
,../..í<uM/r/.m. 

Frequência no L," afl.' 

Frequenta no L." ajl' 

Em de 

foi inscrito no curso de 
de 191 

Em de 

foi inscrito no curso de 
de 191 

Frequência no L." a fl.' 

Em de 

foi inscrito no curso de. 
de 191 

Frequência no L.° a fl.' 

Em.MM..^/::láA>..ú^..ê.t:.^^^^^ de 19P^ 

foi inscrito no curso de .I..&:CZ<^idf:íh:.á:::uí:.:i^jCiL 

Frequência no L.° afl.' 

t.^.^...Mii 

Em de 

foi inscrito no curso de. 

de 191 

Frequência no L." afl.' 

Frequência no L.° afl.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Frequência no L.° afl.' 

Frequência no L." afl.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 
de 191. 

Iiequencia no L." — afl.'. 

Frequência no L." afl.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Frequência no L." afl.' 

de 191 

ilc 191 

de 191 

de 191. 

-Em ãe de J!>l 

foi inscrito no curso de 

de 19i: 

/ ' 1 filho de 
; 

;.á^::.á^ 

E X A M E I S 

No iiaM de LlâáÁ^ g'. 
de 19:B:f:/.concluiu a exame de /í...Y^<^::^...(^:^r^

efoi.... 

Média final. 

i'.^.^./fe^tr.fr.......  

^....::±C^^Ál:::>c^.J:^.... 
Q,ualificaqão....ã:.:Myí.í::l...í^....^r:í<sd 

Yid. L.° á. ^...U/a fl.' 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

No diacÍÈ de ..7yPUklâ<ï?. 

í/f ]9j^/ concluiup eocame de...'...^..^..^:^.. 

/íyi..:0..ú^L 

■'■ efoi.. 
Média final 

Qualificação 

Yid. L." t. 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de. 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." ajl.' 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

e Joi 

'^Média final.. 

^Qu^lifiliação.. 

m. L.° afl.'.. 

No dia. de 

de 191 concluiu o exame de 

efoi 
Média final 

Qiuilificação 

Vid. L.° a fl.'.. 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl.:. 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl.'.. 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

No dia de 
de 191 concluiu o exame de 

efoi 
Média final 

Qualificação 

Vid.L." afl.' 

No dia de 

de 191 concluiu o eocame de. 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." afl' 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid.L." afl.' 

No dia ..de \ 

de 191 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid.L.° afl.'.. 

No dia de 

de 191 concluiu o eocame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl.': 

efoi 
Média final 

Qualificação 

Vid.L." '. afl! 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl.' 

No dia de 
de 191 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl.' 

No dia de 
de 191 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.° a fi.' 

No dia de. 

de 191 concluiu o exame de. 

efoi 
Média final 

Qualificação 

Vid. L.° a fl.' 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de.. 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl.' 

OBSERVAÇÕES 



/ 

N." ^J. Nome .ÏML..^UI/I^ iï'ûÂ^nf  àe. idade de ...,.:-...2:,.. anos, natura 

L° de Mat/ n." f l ." INSCRIÇÕES 

^7 
Em^x/../.::ãe.. 

Joi inscrito no curso de /..

..±^kLQ..M...yi^::.. 

Ill de lO/iz 

O. £.itryr:.r>^.:i-:. 

Frequência no L." afl.' 

. / - : ^ ^ ^ . i 

^ EmÁZde M.á.L^..l^l^.tyr.::M de 19fi, 

foi inscrito no curso de ..J.£:.<D.^..7:l^:%^.£^:£d,..L...^ 

..:M.U:l.<iljhl::f^.../:....£:±iLuJ..^ 

Frequência no L.? afl.'.. 

h:. ./...I..6..y.. ,.. z 

Em Á.Jde Â£.±£±.l.LdkZ:.':>:...13. de 19^..(:. 

foi inscrito no curso de {A..^d.:L:2.:.l..L.í.:%..\£í:::<i^. 

.L.Úldc:±<,r...:tl. (I.&±ÍLI..\. 

Frequência no L.° a JL' 

■ ■Ah àf.ni 

Em .Á....'de ....J...LLl.:.L)^...L:{j^..(yCx.L 

foi inscrito no curso de .4^.á^.~£f^l^.i 

:ld.'.é^..0..c)c\}:.:kríj. 

191C.ÍÍ. 

.<D. 

Em de 

Joi inscrito no curso de 

de 191 

Frequência no L." afl' 

Fm de 

foi inscrito no curso de 

de 191 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 191 

Frequência no L." afl. 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 191.. 

Frequência no L." afl.' 

Em ...de 

foi inso'ito no curso de 

de 191 

Frequência no L.° afl.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 191. 

Frequência no L." a fl.' . 

/ /¾^ £//aj 
Frequência no L." a jl.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Fiequencia no L." a Jl.' 

/ ' 

Em de 

oi inscrito no curso de 

Frequência no L." a fl.' 

Em de de 191 

foi inscrito no curso de 

Frequência no L." afl.'. 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 191 

Frequência no L." a fl.' 

Frequência no L." a Jl.' 

Em de... 

foi inscrito no curso de 

Frequência no L.° afl.' 

Em de 

Joi inscrito no curso de 

Frequência no L." a JL'. 

de 191 

de im 

de 191.. 

de 191. 

Em de 

Joi inscrito no curso de 

de 191 Em de 

foi inscrito no curso de. 

de 191 Em de 

Joi inscrito no curso de. 

.de 191 . Em de 

Joi inscrito no curso de 

Frequência no L." a Jl' Frequência no L.° a fl.' Frequência no L." ajl.' Frequência no L." ajl.' 

de 191 

Em de 

Joi inscrito no curso de 

de 191 Em de de 191 

Joi inscrito no curso de 

Em de 

Joi inscrito no curso de 

de 191. Em de 

Joi inscrito no curso de 

de 191 

Frequência no L.° afl.'.. Frequência no L." a Jl.' Ereqvsncia no L." ajl.' Frequência no L." a Jl: 

de ÀMLL 
J 

filho de 
, 7 y 

'a&/^: 

EXAMES 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

ejoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.° a fl.' 

No dia de 

(/( 191 concluiu o exame de. 

..~~efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid.L." ajl.' 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de. 

eJoi 

Media final 

Qualificação 

Vid.L." ajl.y 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

eJoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl.:. 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de . 

eJoi 

Média final 

QvMlifiaação 

Vid.L." afl.' 

No dia de 

de 191 concluiu o eocame de. 

eJoi. 

Média final 

Qualificação 

Vid.L.° afl' 

No dia de 

de 191 ennrJuiu o exame de 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

eJoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.° a fiJ 

No dia de 

de 191. concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.° a fl: 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

e Joi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl.' 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

OBSERVAÇÕES 

cjoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.° afi:.. 

No dia. de 

de 191 concluiu o exame de 

eJoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.° a fl.:. 

No dia — - de 

de 191 concluiu o exame de 

eJoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." o fl.:.

eJoi ■■ 

Média fvnal 

Qualificação 

Vid. L." a fl.' 

No dia de 

de 191 concluiu o eocame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid.L.° .afl.'.. 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl.'.. 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.° a fi: 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de. 

~ eJoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.° a fl.' 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de. 

eJoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a A'/ 



/ / 

fU/So 
f^ — l —M 

■■'V ^^n' y i A/ / '̂^ 
^•" ^ . / ^ome ..M£.. l^./:...n£l.á:^.:, Òl ./.....Li.s..j...!,L.j,.ji.£l.U£ , àe idade de anos, naiura. 

li^í^i>p^âyL^^ ^ A f^ - í t l - f - .^^rX.A 

L'* de Mat/ n.° fl." I P S l S C R I Ç O F " M 

Em..II. de ilfá3.:íi^..^^^. de 19Í/. 
joi inabrtto no curso de .^.:.^::}...^...^^. /^.Z 

^ . .^^ . ^ ...y. 

Em de de 191 

foi inscrito no curso de 

Em ãe ' de 191 

foi inscrito no curso de 
Em ãe ' ãe IHI 

foi inscrito no curso ãe 

Em..II. de ilfá3.:íi^..^^^. de 19Í/. 
joi inabrtto no curso de .^.:.^::}...^...^^. /^.Z 

^ . .^^ . ^ ...y. 

Em..II. de ilfá3.:íi^..^^^. de 19Í/. 
joi inabrtto no curso de .^.:.^::}...^...^^. /^.Z 

^ . .^^ . ^ ...y. 

Frequência no L." afl.' Frequência no L." afl.' Frequência no L." afl' Frequência no L." a fl.' Frequência no L." afl.' Frequência no L." afl.' 

Em.^.. de í.....ii...*e^LÍL del9Í± 
foi inscrito no *curso de ......^LL.âkU.:.t.'.£^.'.c:lí:££:^.... 

Em de de 191 

foi insmito no curso de 

Em de de 191 Em ãe ■ ãe I'll 
, . . . i 

joi inscrito no curso de . ' 

Em.^.. de í.....ii...*e^LÍL del9Í± 
foi inscrito no *curso de ......^LL.âkU.:.t.'.£^.'.c:lí:££:^.... 

Em de de 191 

foi insmito no curso de foi inscrito no curso ãe 
Em ãe ■ ãe I'll 

, . . . i 
joi inscrito no curso de . ' 

\ 

i 

Frequência no L." afl." Frequência no L." afl.° Frequência no L." a fl.' Frequência no L." ofl' Frequência no L." afl." Frequência no L." afl.° 
/2a.íij/jnxL..u!.'í.Mil.áe.ij.iJ.^ ■....J.l.h..Jí^p:]/ 

Frequência no L." ofl' Frequência no L." afl." Frequência no L." afl.° 
/2a.íij/jnxL..u!.'í.Mil.áe.ij.iJ.^ ■....J.l.h..Jí^p:]/ 

Frequência no L." ofl' 

• 1 
Em de de 191 

foi inscrito no curso de 
Em .de ãe 191 

foi inscrito no curso de 

Em de de 191 

foi inscrito no curso ãe 

Em de de 191 4 

foi inscrito no curso de 
; 

Frequência no L.° afl.' Frequência no L." a Jl.' . Frpnijjficiti t70 Ti ** a fl.' Frequência no L." afl.' Frequência no L.° afl.' Frequência no L." afl.' Frequência no L.° afl.' 



Em ãe de 191 

foi inscrito no curso de 
Em de... de 191 

foi inscrito no curso de 

Em ãe _ de 191 

foi inscrito no curso de 
Em de de 191 Em ãe de 191 

foi inscrito no curso de 
Em de... de 191 

foi inscrito no curso de 

Em ãe _ de 191 

foi inscrito no curso de foi inscrito no curso ãe 

Em de... de 191 

foi inscrito no curso de 

Em ãe _ de 191 

foi inscrito no curso de foi inscrito no curso ãe 

Em de... de 191 

foi inscrito no curso de 

Em ãe _ de 191 

foi inscrito no curso de 
1 

Em de... de 191 

foi inscrito no curso de 

Freouencia no L." a fl.' Frequência no L." a fl.' Freouencia no L." a fl.' Frequência no L." a fl.' Frequência no L." afl.' Frequência no L." a fl.' Frequência no L." afl.' 
-; 

1 
Em de de 191 

foi inscrito no curso de 
Em de de 191 

foi inscrito no curso ãe 

Em de de 191 Em ãe UP 1Q1 ''\ 1 Em de de 191 

foi inscrito no curso de 
Em de de 191 

foi inscrito no curso ãe foi inscrito no curso de „ foi inscrito no curso de 

Em de de 191 

foi inscrito no curso ãe foi inscrito no curso de „ 

Em de de 191 

foi inscrito no curso ãe 

• 

! 

Frequência no L." a fl.' Frequência no L.° a fl' Frequência no L." afl.' Frequência no L." afl.' 

Em „ de de 191 

foi inscrito no curso de 
Em de de 191 

foi inscrito no curso de 

Em ãe de 191 

foi inscrito no curso ãe 
Em de de 191 

foi inscrito no curso ãe 

Em ãe de 191 

foi inscrito no curso ãe 
Em de de 191 

foi inscrito no curso ãe 

Frequência no L." .. afl.' Frequência no L." afl.' Frequência no L." a fl.' Erenuencia no L." a fl' Frequência no L." .. afl.' Frequência no L." a fl.' Frequência no L." .. afl.' 

. 

EXAMES 



N: I. t^ome -í^r>4^:.Zií ,̂ ........ .I1£A...;^J:Í11Í£.. 
/ 

de idade de^J anos, naiur 

L.° de Mat/ t\? f l / INSCRIÇÕES 

Em^ií-.c....de.. 

Joi inscrito no curso de. 

E : de 19^ 

,/5<,., 

Em de 

Joi inscrito no curso de 

de 191 ... 

Frequência no L." a fl.' 

' ^ ^ ^ ^ . V i l </ O- ~-\> 

Em.,:^:.. de U^:Â0.M^:O:.::l^. de i§/. 
foi inscrito no cursojfi J.£.^.-^/r.t:t:..£,^^..if..<2X^..... 

l.è.Zfi::>í& U..Mj./M.£^í^£Ma^:3a^t.^.... ..6í 

Frequência no L." afl.' 

Frequência no L." .... 

...Uáy.... 
^f^' -n 
I'̂ L./Vf'̂  / I 

Em wf de (lf:i:jkld.l.M..y-± de 19tu 

foi inscrito no curso de (Í4Ír./<JÍr:£:.l:.L.L..i.'...â^<^.. 

..ã::i.±^.:l::l2... ..^..^1.-01.1.. 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 191 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 191 Em de 

foi inscrito no curso de 

Frequência no L." a fl." 

Fm de 

foi inscrito no curso de 

de 191 

•%<' 

Frequência no L." afl.' 

Em de 

foi inscrito no ourso de 

de 191 

Frequência no L." afl.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Frequência no L." afl.' 

Em de de 191 

foi inscrito no curso de 

Frequência no L." ajl.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Frequência no L" 

l ãjãlL 
...afl' .. 

Em.^.de ^iM-Zlff-à " ' ífe 19£0.. 
â..ád...í/:Ji.i..:í.:t:3j. foi inscrito no jnirso de 

r - ' ...^.../:/.-^/2...ria:.:í:L 

Frequência no L.° afl' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 191. 

Frequência no L." a fl.' 

dlh.:.....éjf.n t..j:>:.....^in).. 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 191 

Frequência no L." a fl.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 191 

Frequência no L.° afl.' 

Em de 

Joi inscrito no curso de 

Frequerusia no L.° afl.' 

Frequência no L." a fl.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 191 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 191 

Frequência no L." a fl.' 

Em de 

foi inscrito no curso de. 

de 191 

Frequência no L.° a fl.' 

Frequência no L.° afl.' 

Em de de 191 

Frequência no L." afl.' 

ih' na. 

ilr l!)l 

de 191 

de 191 

Em de 

foi inso-ito no curso de 

de 191 

Frequência no L.° afl.' Frequência no L." afl.' 

Em de. de 191. 

foi inscrito no curso de Joi inscrito no curso de 

Frequência no L." a Jl.' Irequencia no L." -.afl.' 

Em de 

Joi inscrito no curso de 

de 191 

Frequência no L." aJl.' 

./2M:ÍM£.:1. 

Œo dia BVde f/P:L4^'i-^> 

V VJÂ-/concluiu o fixame de 

/! /mm 

T/ 

h 
r / 

e foi 

Média final 

QiKtlificação^., 

\iil.L° ' Á 

-^14^./1^^:2^.:(^.  

'!4<?r*í?:r:l(S-^ 

/i4-

, Ao dia de 

//" /.'y/ concluiu o exame de 

e foi 

Média filial 

Qualificação 

Vid. L." afl.'. 

No dia de 

f/e 191 concluiu o exame de.. 

e foi 

Média final 

fQualificação 

^^Vid.L." ^ afl.' 

t .Vo dia de 

!91 concluiu o exame de. 

m I 

I 

e foi 

Media final 

I {Qualificação 

'/'/. L.° a fl.".. 

No ília. 

.:, /PI conduite o exame de.. 

'? 

e foi 

,Méãia final 

Qualificação 

Vid.L.' afl.:. 

No dia de 

ih' 191 concluiu o exame de.. 

filho de t.íkl:ldkÉ!::^^ J±^túlá:^.. 

AM 

î 

e foi 

Média final 

Qua lificação 

Vid. L.r a fl: 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

e foi 

Média final. 

Qualificação 

Vid. L." o fl.'... 

No dia. de 

de 191 conclidu o examo de 

No dia de 

de 191 concluiu o e.rame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." ' a fl.'. 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl.'.. 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de.. 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

e foi 

Média final. 

Qualificação 

Vid. L." . a fl: 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." « fl' 

No dia de '.. 

de 191 concluiu o exame de.. 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid.L." afl.'. 

^g No dia de 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

e foi 

Média filial 

Qualificação 

Vid.L." afi.' 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl.' 

de 191 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl.' 

No dia de. 

de 191 concluiu o exame de 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid.L." afl.' 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a ft'-

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.° a fl.'.. 

OBSERVAÇÕES 

% 



o fS / / 
'7 

A^.° ^....<v . N'i^///^ 

L 
Zilí^i^t^ V rÛ^M4^ir±^ /^^. C/J^ltr<?^^^t iS^.»h..P de idade de,/%,___anos, natura 

L: de Mat." n.° f l / I N S C R I Ç Õ E S 

Em JI de ..::....Á.ÂU.l^:U:^^^. de 19^, 
Joi inscriio no curso de 

. jM^h.&^^X:^^^.. 

Frequência no L." a ft.' 

J".)^. i/í-2. 

Em de de 191 

Joi inscrito no curso de 

Frequência no L," a fl,' 

Em de 

foi inscrito no curso de.. 

..de 191 

Frequência no L." a fl.' 

Em de 

foi inscrito ÍÍO curso de.. 

Frequência no L.° a ft.' 

de lí)l 

Em E...de ÍX:l.MA.lJí:J^\i de mill 

foi inscrito no curjfi de .^.C.::G^3.J:í^£^;$t4<^^ Ví V\l\f %\,\/ VlíVf Ví̂ ^ \,%.\f 

Mysldi<^.vít ^M 

Em de 

foi inscrito yio curso de.. 

de 191 Em de 

foi inscrito no curso de 

de 191 Em de 

foi inscrito no curso de.. 

Irequencia no If."..... a ft.' 

...yá.;.....l/i..l. 
Frequência no L." a ft.' Frequência no L." a ft.' Frequência no L.° aft.'.. 

de llií 

>' de Uá.t,lytA.:iJín,. l^. de Wéu Em t' de 

foi inscrito no curso de lí^..::íiJ..:LLt:.x....£..:i2r 

(...d.L.L1^.^)^. j^At^ 

Em de de 191 

foi inscrito no curso de 

Em de 

joi inscrito no curso de 

de 191 Em de 

foi inscrito no curso de 

// 

Frequência no L." a ft.' 

/■■■■■■^^■rMtll. 
Frequência no L." a ft.' Frequência no L." a ft.' 

UJttJíií^: Em / / de 

Joi inscrito no curso de '^ 
t , 
l 1 ^ P rfVt^'^ 

U del9£u 
Cr::$..£r^:rt.^-L..U 

Em de 

Joi inscrito no curso de 

de 191 Em de 

Joi inscrito no curso de.. 

de 191 

Frequência no L.° a ft.' 

tja:.....64.^. 
Frequência no L.° a ft.' Frequência no L.° a ft.' 

Em de de 191 

foi inscrito no curso de 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 191 Em de 

foi inscrito no curso de.. 

de 191 

Frequência no L." a fl.' Frequência no L.° a fl.' Frequência no L.° a fl,' 

Em de 

foi inscrito no curso de.. 

de 191 Em de de 191 

foi inscrito no curso de 

Em de 

foi inscrito no curso de.. 

.de 191 

Frequência no L." a ft.'.. Irequeneia no L.° a ft.' Frequência no L." aft.' 

Frequência no L." a ft.'. 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Irequeneia no L." a ft.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Frequência no L." a fl.' 

de 191 

de 191 

de 191 

Em de 

foi inscrito no curso de 

..de 191 

Frequência no L.°... afl.'. 

y ^ 

R:>:AME:S 

No dia de 

(Ic J91 concluiu 0 exame de 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

^¾ dia de 
OBSERVAÇÕES 

No dia de 

(Ic J91 concluiu 0 exame de 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de de 191 concluiu o e.rame de 
OBSERVAÇÕES 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de de 191 concluiu o e.rame de 
OBSERVAÇÕES 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

* 

efoi e foi 
' -jHi  

e foi 

M alia final 

WiQuàlificação 

Média final Média final 

Qualificação 

M alia final 

WiQuàlificação Qualificação: 

Vid. L." a ft.'  

Média final 

Qualificação 

f Vid. L." a ft.'  

Qualificação: 

Vid. L." a ft.'  Vid. L.° aft..' 
\ 
■ 1 

1 No dia ill'  No dia .... de No dia de 

mãe 191 concluiu o exame de de 191 '«encluiu o exame de de 191 concluiu o exame de de 191 '«encluiu o exame de 

« 

efoi 

.Urdia final 

e foi e foi efoi 

.Urdia final Média final Média final 

Qualificação ._. _ 

Vid. L." a fl.' 

Qualificação 

Vid. L." afl.' 

Qualificação 

Vid. L.° a ft.'  

■ 

1 No dia de No dia de 

de 191 concluiu 0 exame de 

No dia de .. . 
! 

ilr 191 concluiu 0 escame de 

No dia de 

de 191 concluiu 0 exame de de 191 concluiu o eocame de 

i 

e foi ejoi e foi e foi 

ília final Média final 

Qualificação 

Média final 

Qualificação 

Média final 

Qualificação Qualificação 

, Vid. L." ^.. ajl' Vid. L.° a ft'  Vid. L." afl' 
í 

No dia dcr. No dia de No dia de 

de 191 concluiu o exame de de 191 concluiu o exanie de de 191 concluiu o exame de 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de de 191 concluiu o exame de 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

!̂ ^ • 

l e foi e foi e foi 

fMédia final Média final 

Qualificação 

Vid. L." a ft.'  

Média final 

'Qualificarão 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a ft.'  

íJ uali /i fíaciio 

fViã. L." afl' 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a ft.'  Vid. L." a fl.' 
Ï' 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a ft.'  

1 
1'i. No dia de No dia de No dia de 

de 191^ concluiu o exame de de 191 concluiu o eocame de de 191 concluiu o exame de 

No dia de 

de 191^ concluiu o exame de • 
No dia de 

de 191^ concluiu o exame de 

efoi „ e foi e foi 

Média final Média final Média final 

Qualificação Qualificação 

Vid. L." afl." Vid. L." a fl.'. Vid.L.° _ _ . a / r 

Qualificação 

Vid. L." afl." Vid. L." a fl.'. Vid.L.° _ _ . a / r 

Qualificação 

Vid. L." afl." 

No dia de 

lie 191 concluiu 0 exame de 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

e foi e foi e foi e foi 

Média final Média final 

Qtin.l/ÍiÍ(*,n.cão 

Média final 

Oualifi cnr/in Qualificação 

Média final 

Qtin.l/ÍiÍ(*,n.cão 

Média final 

Oualifi cnr/in 

Vid. L." a ft.' : Vid. L." a fl.' Vid. L." a fl.' 



u . z^c 

N: ïuMnAMi iJêVûhM: / / ' i...UÁ.i.lúL.... ,_de idade de //lanos, natural 

L° de Mat/ IINISCRIÇOEIS 

EmJl de... U.liU£.Ù:.3.iL 
Joi inscrifo no curso de. 

dud>.:ÉLádLjy:..... 

de 19fi: 

.M..k:k:J/.A:.i 

IJ 

Em..tP...de A.&Ù...Î: 
joi inscrito no curso de, > 

2 :̂¾¾. 

Frequência no L.".... 

>-̂ -7^ y-;^ 
afl.'  

>^:. 

Em .Lde Uá..LkZl..uL.... o ^ ...de 191 ù 

foi inscrito no curso de  Lú./yh..£^£í.K..^:^. 
\:jk:i^^S:^. 

..̂ ...4-.1 .̂ 
Frequência no 

(A / í/ 
, / : 

afi: 
ï'.è: ^P 

Em iL de Œi.Ud.i... 
foi inscrito no curso de 

..S±í^.kaj?...,.€/..£^.. 

í de 191.. 

U.J..I:JdL:d.é..í^. 

Frequência no L." afl.'. 

r.^:x:...MfcŒ. ^^ 
hi../M^^' 

.Màe.....d.l^Ù^ 

Em..^..j..de 

foi inscrito no curso de 

.../7¾¾..^^^..^¾¾^^  

vr 
Ut<^ de 19íy 

'e^..^.... 

Frequência no L.° a fl.' 

V - / * - ■ / / > ■ 

foi inscrito no curso de 

..L...0...Ù. :id^..<íd{7S^....L.i 

/ ' 

Frequência no L." afl.'y 

../1. j^:.. Já.f LO;. âj)' y^-

Frequência no L." afl.' 

t..h.:p..p±i. ííAJiini.... 

Em..Jf...:.de 
foi inscrito no curso de 

l...Lã.lur.aa::.2^. 

%.Á:-l 
..de 19£i 

Frequência no L." a fl.' 

^^¾ é^fia'.. J!A:...á/n 

Em Jj.:.L.de'f::.À.M.£r.:l::^J^ de 19;^/ 

foi inscrito no curso de /.UyC:.á,£^.::t^i/l„rg:>. £^^. 

.x^:::^.j^3í*â.á5;á;^ 

Frequência no L.° afl.' 

::L..,.:u:.....^....lí:Qj. 

Em. .<... de 

foi insci'ito no curso de j i v ^ . ^ í c . C 

,̂ í^a.iri t.h^^.\M^^m^. 

4 - í ^ del9L.. 

Em ^...1.. de Jrp.i 

foi inscrito no curso de 

de 191 

Frequência no L." ■ afl.' 
-5 r^-

Em .2{ de .>/-: .̂/.,:..:..:.,.. 

foi inscrito no çy,rso de 4....(>:iP.<^.y. 

..i<ÍM.Sà.dI:VÍ::.4fr..../:..... 

de 19ÎS.. 

Frequência no L." ajl.' 

Em..::. : de ....iJéi,^.ídhk^fé::i^. tlr 1ÍIJ 

foi inserito no curso de f.M^^i/H.^y^.r^á. 

Frequência no L." «/?■" 

Em de 

foi insaito no curso de 

de 191 ) 

Frequência no L." a fl.' 

h. 

Frequência no L.° 

^..^  

afl.' 
.L'ti.a.. 

-10-^ 

Em/í?f?.... de 

foi inscrito no curso de 

.:lCí^..j£:i^^...l.^.^cl.. 

ltd. '^. de 19f^/ 

£..^../:.í.^P^..'.<^...(^.... 

A 
iU J J- -UI/1/VLJ^^^^ M Em*^.J..ãe ^...1.1.(:^1^.. 

foi inscrito na>curso de .f></.ÛJ 

,/^**víWí«í*..,^ÍfV:r. .^^-ÍAÍ:.^***-:^! 

Frequência no L.° « / ? . \ 

• / ? d e ^Aú^^P^ 
^¾^¾^.. 

Em<. / de 

foi inscrito no curso de 

de Mí' 

Ireqv£ncià no L." afl.' Frequência no L." afl.' 

Em l.L.de '^.^■/s^a-uA 
foi inscrito no curso de 

..C......:lLKÛ..a::2:. 

> a ? de 19^1 

£..C.£'Ù..: .^:..Ù.:dL. 

Em de 

foi inscrito no curso de ' 

..lj;..l<ífeÂ;i-.i4.i^,í*^.! í.|.. 

-V WV<' « de 19i t Em de 

foi inscrito no curso de. 

de 191 ^''ÊII.K<: -Êm de " ' ' :^>v,...'±.<r.:' de 191.. 
Joi inscrito no curso de :rí?f',fl^r....r..ífWr;..*..^;..<^j/-

Frequência no L." a fl.' 

//...Jo.., %.là^ 

.Íl:..de á...iJ..â êr:t<^l^Â.. 

.L.&.JC:::(T. ^,.XÊ:^^::ÍÍO:::.. 

Em...3.2 ..de 

foi inscritp no curso de ..L 

de 191 
/ 

/ 
.../... 

Frequência no L* afl.' 
^..^iâ//:i}. 

Frequência no È.° 

:nr,...í, 
:t: 

i 

Em de de 191 

foi inscrito no curso de 

Frequência no L." 

i|í).^ í.k.n..~..~~.i,.-
■ aJlJ 

Frequência no L." afl' Frequência no L." aJL' 

Em de 

Joi inscrito no curso de 

de 191.. Em de 

foi inscrito no curso de 

de 191 

Irequencia no L.' .afl' .fr ^itequencia no L." a Jl.' 

^ 

ide M. / / / ' / 
filho de M./^..£±lLi 

  / / 

4'if 
f / 

íi 

EXAMES 

No dia íZ l / de 

li 19X^1. concluiu o ̂ mme de .^ 

(/ 
efoi 

Média final 

Qualificação^ 

Vid. L.° 

úá^.í^.(;t<cLo... 

'l^...:./2ÛMJ?.0!%:Ù>... 
\^...^aiÂAu. 

a fl.' / 

í 

No dia ^\de ^/á/<. 
ie 19t.C£oncluiu\ exame (¾ (2vv.^Jíiís^>.../.v'...#..:^.T.r. 

No dia de 

d& 191_.,..^ concluiu o eocame de J^l^ujiif d<^ 

e foi ù.(:^::,..i%«..i::i:.ùU4J.  

Média final ^.í^í±Xé>'..../priíf£iJ^f::^.^ 
Qualificação !K*íí1lí*sr: 

Vid. L." I. a fl.'...A..^.... 

efoi .....<<ít!í!^;í^^^ 

Média final ^^p^/(<^ ^y^^<^-o^^r>r^^. 

Vid. l. L.^Z,S./ÁfvJ^.., 

No dia ̂ ../.. de 6 A 
' T 

de 19£2^onclu{h..o exame de .,^^:fr^....'^....4<f^:^ 

.edd:aZ2:::'::. 

.efoi ../Í^A 

Média final 

Qualificação 

nl. L." /:/.lû/ a JU/f^/, 

No dia ./..d.... de 

de 191 H concluiu o eocame de 

efoi -.»> 

Média finál....^..,....ÂJíL... ;.... 

Qualificação ^ ' *^ ::í^.. 
Vid. L^ li.^:' :.!... afl' JJy 

No dia ..sL4..d: 

l!)%[. concluiu (le JÍ/Qf. concluiu o e.came de 

efoi 

Média final 

Qualificação. . 

Vid. L.° lUiÀ.a 

No dia M rfe..(í^...i.A-ítA4su;. ^ K. 

de 19^1 concluiu o exame de Vv>cst^û.*.*,4x> 

y^ûui, '<^<:>r^ 

e foi (\rSjy^ír^..^.rs-.> 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." '.:'.. a //." 

OBSERVAÇÕES 

JTil 

-^r^-rr ::.'.í...4V. 

ak / / / / 
.J^....àÍL 

No dia^^.^.: de .^....^i.(::h^.:..':t±ç^... 

de 191 .concluiu o exame de /?. -:?L..r 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.° a fl ' 

- Z ^ 

No dia ôL"^ de :è de 19^..1.. concluiu o e«ui)m de 

Z.. fds!Íc,àU.U<á.c>.à. €..■ '*ff--
^MJ£^ Jt>oi^ * - ^ - «Z 

/ « - ' v / 

ci^^^<^^^^ ' ^ <> 

e Joi 

Média final ^ ^ ^ ¾ ¾ ^ .<?-:2íZ 

Qualificação yi'Z^^ ¢^ Jlri^t'^CC,.^. 

Vid. L.'' I''.^j/afl.' j / . / 

No diaJadlde ,....L..iy^:L..Í^.....^ 

'' ^^X- c/ concluiu o exame de t - l ...i^^ifeiï.:-^;/./..:^. 

■ 

'foi ^CL./...LLí1ú..z:.í....t.^... 
/)i 

Média final ..J:I...I.L:.LÍP....\..ZJC.. / "?': ''^ '" / 
/ P' Qualificaçãa..l...t^^y^:rrr. 

Vid. L.° (U..t.k.'...ty,a fl.'...i.{>.jL:z:.. 

No dia/^Lde........^:Pi 

de 19i,á/c 

....^.:kH 

concluiu' o ̂ exame de vj^Jíf...conciuvu; o 

'd/>..£.:l..i4^.... 

íX^u<^ 

efoi ^.^.diKl^..^'li^^blIL.x.:.: 

Média final Í,:^^.ÍJÍ,ÍXCÍ? 7%^. jr^iet^m^.^.y.. 

Qualificação /....Ins.:. 

Vid. L." ./.tá:i/7:... a%' ./Z..^.. 

No dia de 

de 191 concluiu o e.rame de 

No dia..! de .£...:£...^< 1^:::1^1^... 

de 19t^ cmicluiu o exame á^ .Jkrrí^jrl.^../^ ^Ã*^.. 

m^ 
ae i;>i.^ cmicLutu 

'í.í..ir.:t:^:.::^.. 

efoi ^.^...^M 
Média final 

Qualificação f '1'^ l / -

Vid. L." u 11." 

Ï. .U'^iÀù.ryy^ :.7.... 

Í̂ II.1^ 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.° a fl.'. 

fuuL <>Ur\ja/Strc<, e foi 

Média final.. 

Qualificação 

Vid. L." ÏLrila fl.' ^ 
^ 

/0..0.. 

t 
No dia ^ ¾ . de 

de 19^} concluiu o exame de 

ohxZc^^ <...<t" CícJfi 

l 
e foi... 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.° 'd\.e^j>..°a fl' 

/OirrCSir. ,£,, 

VSO No dia.:^ de > ? ^ - * - c l l 9 

de Í.'>ÍT concluiu o cxtme de ^ÍS?-t.M..ov-t-«.<Z£k^ 

No dia y... de 

de 192/Û concluiu o exame de 

..C£^. 

/ / 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." : ' a fl.' 

^.-■'^^.li^.-i^C. 

h%.. 

e Joi...Ci 

Média final (Cfi 

Qua Itficação dWiO/rw\ 

7íd. L.°.r[.<J:... afl.' 

(:ooXo^ 

No dia ^ . 0 de 

de 19^\ concluiu, de \3/\Jut%AaJti 

/L.-

e foi cç?Jn/\X>y\JnCKJÛL€> 

Média final CJ.<N-!LXV.WS c ^ AXXJLO 

Qualificação .^.....^Jít^i 

Vid.L.''l^tAKafi.'élà(L 

>a*-a 



Joi inscrito no curso de .̂ 

./tíílíí*--:^... .ÈT->. '^MÃA (.C4..4,dih^ ... de idade de „./3 anos, natural 

L: de Mat/ n.° fl. I INISCRIÇOEIS 

Em ...L_s( de ^^5¾^ 

Frequência no L." afl.' 

1 r.../o ,.J.r:.I3>. i?:!^:!.:...^i.:: 

jE'm <«LÎo de 

foi inscrito no curso de 

.ari^tiiV't-rTV'. 

Frequência no L." afl'  

A!r......f...:. f - r ? i.!̂ L..../̂ .,v 

n 
.."•-■̂ SŜ ^̂  Em «2ide "T^.U^r'^r'ir^V/'Vv. de lÙL.^. 

foi inscrito no curso deC)J?i/SiAitir..fS».SrM'.^.^. ** 

<2i4r;V^<4r*.. 

.fl!/rf« ^ / ^ ^ 
/oi inscrito no curso de':

^î<*...<i&?s«<. 

Frequência no L." a/í-* 

Em. âJ.de.,...J^ 
foi inscrito no curso de 

Frequência no L." dfl.'j 

/.::Ja^.Sim J ' /^^.: 

Em..2r:.... de (M::kí::í(^.±t,<é^<%.^.. vjde 19^ 

foif inscrito no curso de /^<^J' '' ' i t<if.....,^<:... 

/ 

Frequência no L." Jt fl.' 

,/^^.J.:. 2:r...^uM..^:.."/.l' ■■ 

Em ..: de . 

foi inscrito no curso de 
- ^ 191 

/ 

Frequência no L" afl' 

Em «-: 

Frequência f > L." ..,ajl.' -

A.^^...f^.....: LO...trP..G>. Ir^JlUMi/^..... 

Em.^de :..1^S^Î<^3^ de loS^* 
foi inscrito no curso m m m -jSiriir.flwgilwHtgVK»!!' 

....^'ikw^An-.ílQíks 

Frequência no L." afl'  

-^. ,^, , . / . . . . : . . . . ,11::^-:5.^ XhSfvl.. 

EmJUJ.. de .AÛd£^: 

foi inscrito no curso de YÎ^Z> 

J....dà±/£.Çí.aú^.. 

de 19f/ 

foi ' ácrilo no curso de ./kj/i. 

...:X^JLâd>il.a^±(^..  

l,:.klAf.Â}p>. de 19l^'l\ Em de  

2^rf..,tíír*Sík. Joi inscrito no curso de 

Frequência no E° afV  

m. $f..^......J^ ' . ^ 

Em .^.. de 

yoi inscrito no curso de ^ 
My'uiZ^ui. e.:..g.2.cJÎ:r7.. 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de un 

Frequência nó L." aJV 

Em (le  

joi inscrito no curso de 

de 191 

Frequência no L." ajl.' 

.de 191 

Frequência no L." a fl.' 

deJ9^2l ^^ «fe  
Joi inscrito no curso de 

de 191 

Frequência no L." ^fV 

Frequência no L." a Jl." 
/ " 

/ , yiy 
aji: / , 

€:^ i ■fiJ^ 

'■^U^... Em.'KuA...ãe...^ del9£/ 

Joi inscrito 710 curso de .<:rZ^á:r7;jÊír<=t_::. 
^ ¾ ë^....^Jjf<i....!;éu/i^:^:>..  

Frequência no L.' afl.' 

J^:i M. :,,. 

Em .^. de  

foi inscrito no curso de....L^.L  
^ - ^ ^ s ^ i5^2 

Frequência no L.° a fl.' 

ki^^íí^.. ..i....Uiiry^.. 

Em ,....„ de ' :'M.:1.^.. ..^de 19^ J 

foi inscrito no curso de .....,....¾ ./.'./.jt^í^2;fc2r.^.iíflfer:.... 

...£....à.ládi^...f:i,:±: .^:4M.íS.d^....ã,*^:y^^.. 

Frequência no L.° aji; 

■̂J&̂  /á//.̂ .. 
/ 

Frequência no L." a Jl.' 

Em de 

Joi inscrito no curso de 

de 191 

Frequência no L.° aJL' 

Em de 

Joi inscrito no curso de 

de 191 

<. 

Frequência no L." a Jl.' 

Em de 

Joi inscrito no curso de. 

de 191 

Frequência no L." aJL' 

Em de 

Joi inscrito no curso de 

de 191.. 

Irequeneia no L.° ~ajl' 

Em de 

Joi inscrito no curso de 

de 191 

Frequência no L." «.//•' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 191 

Frequência no L." ujl' 

de y^M^ A , 
^ 

lho de ^^u-Ooc-t^ ^ -

EXAMEIS 

I No dia fíC^^ de 

de 19^.../co/icluiu o qxame de ...... 

hM.^...£á.é 

\ 

V.. 

eJoi.....A.l.í.M.:£.:l^i,J:)ã. 

Média final ...í^i.C/f^L..:2::^:U....22±.l 

Quali^caqào......±U:ífl..[^.:.±^^ 

Yid. L.°J.'l.:..Zla fl.' / Ó 
/ ^ 

A^ ãia^df.de.. 

de I9J.'/ concluiu o exame de 

V... 

í^.?^:Í3b^.. 

efoi .../^^:Zd^£?..<:2<:/é^.r:X!^.. 

Média final âP^P'%£...^:ta:>r,/€'.<r^^^ 

Qualificação u^:2fiky/l..<S^../i^i:<l<.'£(. 

Yid. L." i^MafV l l ï . 

No dia .....2h'..de 

de IftíeLJconcluiu o gbcame de Â 'Ja. 
^uínt.. ^v.. 

e Joi .̂. <í^^.:^:. t?. .- ,^íZ?<^,:2/2?, 

Média final. 

Qualificação. 

Yid. L." áí.'jMaJl.y/^..^. 

: . ,^-«. . .^<*rifrrí!í^:^ 

/? 

No dia.C/.jT.de.... 

de 19j^l__co')y;luiíi o exame J£i 

'.t.3^....£..M:ÛAez ^ 

ÙL* 

'-rr:^ír:*.rZWr<í^ 

ejoi ^ ^ 5 ^ ^ ^ ^ - - ^ - ^ ¾ ^ .  

Média final J^/lr^y^.j.^^Ú^triCÊ:/. 

Qualificação yf<h^tyip <!P^£j^c<^C£^'. 

Yid. L.^/f^^JMafl.' '^..J.. 

No diaM.7..de 

de 19t,í^concluíu o ̂ ame de 

ejoi 

Média final , ^ 

Qualificação 

Yid. L." Â l 

No diaJU.l.de (^..^.1....^...^.:: 

Si^l ^.....^L:U....L^..Q..::i...^:l 

; Joi U:.../.a..i^.....X...Zk:::.:^:biL. 

Média final 

Qualificação ̂  

Yid. L." ,...:,../.......... a fl.'... 

No dia rXl.de.. 
/1 

A de 19t^lj. concluiu o exame Aéi.....^.^.1....LL.Í^ jSi.../f7.'^... 

I 

e Joi 

Média final 

Quálificação...'.....l.i...fy.:.......i... 

Yid. L." .....Ií4j^ fl'/^0

..4^..Á.'.>r. -■— \i, ■■■■ 

No dia../..tJ....de 

de 191 concluiu o exame de i^:.ar.>*r*: -..írr... 

- # / 

ejoi (.í...L.í^..iiy%.t.^. 

Média final ^.p.L.. , _ .£:ry:<.....í... 

Yid. i . " ..afl.' .' y / ■ 

/ > 
No dia ^.^...Lde í£>:r.Lki...{.,:í^..:r.: 

de 19Í,^..concluiu o exame deL^'Ck

...^iÁ.M..../.....i.M..:. 

^^..tir.^^ 

e Joi .....L..:..... 

Média final 

Qualificação 

Yid. L." ílR.,.k.á f>'£J... 

.1^.:^!^.... 

No diaÂlf...ãe Z > - r ^ , . . 

de 19Í..t.concluiu o exame de •' ^ "! t,1 ■■ 

eJoi Cri::: 

Média final .<Í<VA.Z£.. ¾̂ 

Qualificação^..LíCf!..Á:*^r:TT.. 

Yid. L." /Ú}.L. a fl'/.IJi.. 

-c 7 

No dÂqJLki de j.<^<kX..■iTr:^^:... 

de IQJLÍ!^concluiu o exame de .^í(^...^./.l.M^. .<?̂ :<rTr,. 

..a^./10.:..:M::ky^f......J^.. 

e Joi..,...±./..:l.:l^.4;^^fr^. 

Média final :../.....:.^11.1.^^.......1^^. 

QualificaçãqL..lzt!'.l:>rr:rrrT. 

Yid. L." !^::1/.2. a fl.'.'ár..lkL 

::r.a.. 

No dia %^í^.'Lí:de.....^..,....{,^.x^:i...L:..é:f:^Z 

de W^pfconcluii^ exame ííe^_^.tJ^^^^^:/^:./(^/^¾^...^).. 

efoi . . ? / .Lr» ̂ ^O/^ -.^„S: 
Média final ....L...I...Í.J.— 

■ / ^ . 

Qualificação ... Hif^ ' - ' ^ ' ^ J<^ 

Yid.L." afl.' 

No dia .....p. de ...LÍL^CC í:X.-aC«íi^ 
O -

de 19JIM.concluiu,o exame de .ó^/é'd^/pi'4r''!4ídif.'(^..'!:.UL,i'. 

e Joi ...í:^/.1r..i../:tl<:j:^^.:.íhí?.. 

Média final 

Qualificação^ 

Yid. L.° idf^^.^A^.'^f'f ^ 

No dia .e.f. de...lJ:ir:^l.uC.LJU:..ía>c:^rl 

de 19JL^concluiu o exame de ../.{f.,£.£..íí:f..l^.í:.'.i&^r... 

.y^j:^..<ër.Kr^..:i'.ac.ac{...  

e foi ^ ^ ^ ^ ^ . : 1 ^ ^ : ¾ . ¾ ¾ ^ ^ ^ . ^ . 

Média final û~lt^ T^'^'S^ 

Qualificação 

Yid. L." .I1.Î. a fl.' /^.~, 

No dia :d.:L de 

de 19É:.l. concluiu ú exame de 

...Z..Ù. l2-.:L.jí^.^.-.:kkkJ^/i{::d....-^^^^... 

e Joi :..ll..±ld2^. 

Média ûnal .í...:....l:lJSícL:tí...lf..% 
/ / 

Qualificação '. C^.l^ 

Yid. L." /dié).~M fl.' .A.£.í... 

^-U. 

No dia de 

de 191 concluiu o e.vame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Yid.L." afl.' 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de. 

eJoi 

Média final 

Qualificação 

Yid. L.« a fl:' 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de. 

eJoi.. 

Média final 

Qualificação 

Yid. L." a fl.' 

OBSERVAÇÕES 
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224 

r _ / ^ 

AT." .\0. b, Nome ..fc'r ibn-iX--.-£îS. 
1 

de idade de ¢,^.... ^^os, natural 

L° de Mat/ n.° fl/ 

>E'm...^!-rTre 

Joi insa'ito no curso de.: 

Frequência no L." afl.' ... 

■f ̂  

Etn..yrr. de 

foi inscrito no curso de.. 

Frequência no L." afl.'  
û f.../2i r..'l.i. ^ Prf-^ 

sv^ 

Em "rT.de 0^^:5¾ de là^ 
foi inscrito no curso de 
.<1^ 4. 

Frequência no Lf afl.'  

.^.^...../?.... LQ±T...^....Q.. i^jùji^kk.. t 
.. de 192^.. 

foi inscrito no curso de...~ 

Frequência no L." a fl.' 

..d..".<..i>. ^rtrA..Ù. J^:h.:...£flã.. 

Em )J. de  

foi inscrito no curso 

.^::....j..i.i^:Ù..u...r:a 

de 19P/ 

Em..a2. de  

foi inscrito no curso de 

..LL.d...L'JUa...../...a: 
.,J-í>'t:(J^.JÍS^<k-.. 

[ha. 

de 19J^J 
7 

Frequência w JJ."  

ltdQ.^^4.irh  
afl.' 

J^i^/à.dJ'^ 

Em Á de ^:^.:^^r^^:&::t^....^ãe mU 

foi inscrito no curso de^""^ ^r::á. - í ^ ^ < ^ ^ ^ ^ r 

- ^ 

Frequência no L.° 'IVr 

W" 

Em „ de de 19 f ' 

mfoi inscrito no curso de  

LMyÎ2.I^Al::JâCl ;.,... 

Frequência no L." afl.' 

Em , de .....A.âã:£.Llf.l±.: de 191 
foi inscrito no curso de í^.í....í^iíí ! ' 

'aãCíl..ji. :.: '..L.£:Jir.  -5̂ -

Frequência no L.° a fl.' 

Em 7. de/../.À.ãt. 

foi inscrito no bivrso de 

Í 

/ / / 

i > ; ; v ^ t - ^  ^ 19f^/ 

Frequência no L." afl." 

Em.. 2 de.... 

foi inscrito no curso de 

de 191 

Frequência no L." ...afl.' 

Em .:.1:..:... de ..de 191' 

foi inscrito no curso de 

J-

V ' 

f^^-^  

Frequência nó L." ......;. a fl.' 

Em de 

foi in&crito no curso de 

de 19íá: 

TK-

Frequência no L." afl.' 

Em de  

foi inscrito no curso de 

de ./,'>/ 

Frequência no L." a fl.' 

Em de  

foi inscrito no curso de 

.deJ91 

M 

Frequência no L.° afl.' 

Em de  

foi inscrito no curso de 

de 191 

Frequência no L." _.'. f̂K/î•' 

Frequência no L." a fl.' 

-̂'.̂ ,̂;,..i 
l'y 
Í 

<5 Em....3. de ^^..I^SlrrrTr:'.-..., de 19^f 

foi inso'ito no curso de xí.:íí.2f;^.r^igíríí^íííí::<^. 

Frequência no L.°  afl.'.. 
n ■ 

/ 

.../i..Lpl... 

Em de.....  

foi inscrito no curso de 

,fle 191 y 

^ / 

Frequência no L.° a fl.' 

Em de / / ^dÎ:*^::^?:^. de 19/^ 

foi inscrito no curso de. 1-¾... 

Frequência no L." a fl.' 

f-"?- ^ "■ 

Em de 

foi inscrito no curso de. 

de 191J 

Frequência no L." afl.' 

Em de  

foi inscrito no curso de 

de 191. 

Irequencia no L." — afl.'. 

Em de  

foi inscrito no curso de 

de lin 

Frequência no L." a fl.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

Frequência no L." afl.' 

Em de  

foi inscrito no curso de 

Frequência no L." ..., afl.' 

-'•t 

r»nn.\Mia.^jm 

Ô ^^^ 

filho de. .̂̂ -̂ --̂ ^̂ -̂ 1¾̂  i^xAt^.. 

EXAMES 

No dia^ 

de 19juL concluiu'okxayne de 

efoi 

tMédia final ....^^ 

'Qualificação^ 

Vid. L." d. 

No dia t? de ..:^/^(^4^^^^^:^7:^^ 

'' lO^i, concluiu o exame de {l^:i:^Júf:.i;:i^.i£.!.íS<:^Cf... 

ûa^i(^^*<^f^..^..ù^a:^/...:.. 

Média final 

Qualificação 

Vid 

efoi Zi^<<^^,':3^^.  

I-/M/ttyt^i^ ^  

L." /y..S/..afl.' /..Ù>..*^. 

No dia/jL.de Mât á1<it:ii.Ã\^^. 

de Wl^ concluiu 0 eiéJie (le rrPr:f^'áf <^....^rt;':::;2..^ 

A^'itÛAfT^Î.. i...!k^....i*±i.<.<Lh:1.  

c foi T Ï ^ Z - ^ - C ^ Î ; 

Media final .4^Bl<ij.....^^i. 
f. 

Qualificação 

id. L.° H/.t.iXfl'l'X/ 

No dia .Zf.J.... de 'J::ii^:i'1*r?^  
M / ' I /i * 

le WtHconcluiu d exame de íLfí^..:Í!:ídí:ridht^ ^1(3,,^%.. 
ííkf-^írrt^lt-*', afC^t*hf...j.  C 

e foi 7:Sí!^:.lárfíi?.a^x::ifrr<.'^... 

Média filial j3^ri^..<ir^^tÂ(f>i^ 

Qualificação.. 

Vid. L.° />A "..yafi.'.à.tf.^.. 

No dia de  

de 191 concluiu 0 exame de 

efoi  

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fi.' 

No dia de  

de 191 ...... concluiu 0 exame de 

efoi  

Média final  

Qualificação 

Vid. L." a fl.'. 

No dia de. 

de 191 concluiu 0 exame de 

efoi  

Média final  

Qualificação 

Vid.L." afl' 

No dia de 

de 191 concluiu 0 exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl' 

No dia...: de  

de 191 concluiu 0 exame de 

efoi 

Média final  

Qualificação 

7îd. L A afi.'.. 

No dia de  

de 191 concluiu 0 exame de 

efoi 

Média final  

Qualificação 

Vid. L." a fi.'. 

No dia de  

de 191 concluiu 0 exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid.L." afi.' 

iVo dia de  

de 191 concluiu 0 exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.° a fi.' 

No dia de  

de 191 concluiu 0 eocame de 

e foi  

Média final 

Qualificação 

Vid. L.° a ft.' 

No dia de  

de 191 concluiu 0 exame de 

efoi  

Média final  

Qualificação 

Vid. L." a fi.' 

No dia de 

de 191 concluiu 0 exame de.. 

efoi  

Média final  

Qualificação 

Vid. L." .! a fi.' 
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h.... de idade de^^.J. anos, natural 

L** de Mat/ n.° f l ." 

lA Em Xu. de 

joi inscrito no curso des 

.kíjL\AM... 

Em.h...de :^M.lJ:±l.í^r:::^<^. 
^,Joi inscrito no curso de 

Frequência no L." afJ.' 

-4-*^ J^ ■■•■ *S...*- .̂-í?. 

EmA'^e.i^. 
foi inscrito no curso 

Frequência no L." afl'

-k..'^.....>:á?.. %..4r.lM. 

Em Lj^flfe. 

foi inscrito no curso de .' 

de loL. J. 

Frequência no L." a Jl' 

A^....n..^.J.O.±.Q..Q. S^..jiJl).pâL 

Em :..:.:de 

foi inscrito no curso de ..s^.i4^ 

de lot 

r 

Frequência no L," a Jí' 

^.t.. ■f'^ *̂ -

EmjM.~.ãe c?,. 

foi inscrito no curso de 

::r4<:áa..<&á<ífcíí*«rrr,.... 

de 191 

^..^.OC:.:.<:Sr.. 

Frequência nLXi." , , ^ a jl' 

^. LtíA J<. 

Em _r7...de. k... 
foi inscrito np cursp^de 

'm de 191.. 

iò^a^Á f-

Frequência no L.° a 
ti/ 

V ^ . ! ^ _ . . M i . . Z 

de 191, 

/,uÁ [/ãi:f.±^. 

Frequência no L." afl.' 
\í li 

Em..M.. de J , . í> í . ^ :1^p^ . 
foi inscrito no curso de .A'^:^....^''^''^'^'^^^ 

.-r^rt-iíi-: 

de 19 >i/ 

Frequência no L.° afl.' 
...X 

■ / 

Em _„ de 

foi inscrito no curso de 

de 191 

..W.......á?21'.fe***A.; 

Frequência no L.° afl' 

Em de 

'foi inscrito no curso de ...ad,:i::^ 

rx;..: 

de 191. 

Frequência no L° afl

J..L2^.. 

Em de 

foi inscrito no curso de 

del9lL 

Em /.... de 

foi inscrito no curso de 

(ki 
de 191 : 

Frequência no L.'' 

/ : .jo±.f444.. : 
afl.' 

Em de de wí:^ 
foi inscrito no curso de 

..£..:...0jZ,id^.i?ld:.ír^.. 

Frequência no L." afl.' 

: : : : . . : : - 5 . . ^ k.llf!...V.. Á^ZIít lA^ 

Em de Uírriíítr^/Aíí^.*:::^?., ......A.de 1'Jl 

joi inscrito no cursoj^e ..í,4;̂ .̂.̂ .í!i.3Kíí!^£.<-f i5̂ <_» 

lr.ll^.i2LáÍJcL:^^^d...44^^.... 

Frequência no L." a fl.' 

î - €0. 

foi insd^to no curso de r^'P^jûyj^^ .^^~::^::'~^.. 

^ d^^......<d.ù±.L.fr..(.h i 

•-r-3-

Frequência no L." a fl.' 

Em..&...... de í::^:r:í^^'Mi1rr<<... 

foi inscrito no curso de . 

de 19Í 

.<?ííf.../..<5L.S,..'.....6. r ■yw<iJ 

Frequência no L." afl.' 

Em ..:-,.... de <£<}f- .̂>^:2íZ^i 

foi inscrito tio curso de 

de 191: 

/Úé^ 

J.. 

Frequência no L." ajl." 

Em ...de. de }9l^l'' 

foi inscrito no curso de 

á 

M.^.'.jLifA.j....'^^..^^ 

Frequência no L.° ajL' 

/ 
Em de 

joi inscrito no curso de 

de 191.. 

Frequência no L.° ajL' 

Em ííne áà 

Frequência no L." a fl.' 

Em de :.:....^^:.^.^:^ 

foi inscrito mpeurso de t.— 

.ã:lAf.Lá.. 

Frequência no L." a fl.' 

..K^.^. TV 

foi inscrfto no cursode C^.<dL....^r*:.r.. 

Frequência no L.° afl.' 

f 

Em i:f.pde^....'M£^^

foi inscritÇj no curso de...;.S,r::..::....(r:7l....C.Í?...<^.£z.::ir:.:<^.. 
tilLQ\jl f t W /CV \jvvt oyj iv»^ ,..Tv,.«- i-j. 
^ - ■ / - ' / 

£fe..t L....uJiac.:Jí...u..ã.:l£ír.Í^.. 

del9£^ 

Irequencia no L." ■■ .afl.' 

Em de de 19J 

foi inscrito no curso de 

Frequência no L." ajl.' 

Em de 

joi inscrito no curso de 

de 191 

Frequência no L." ajl.' 

■PHilMPBB<IPilMB«iW*HmHMp||HVHHI ■ ■ ^ 

/ c-4-.t^Cr 

EXAMES 

No dia^y de ^ í ^ : ^ ^ ' ? : ^ 

v* 1 (In 19^.0concluiu o exame de '^:Z„.f.../£.,. 

e joi M.M'..LiZ.:.Í^^.L}::. 

'Média final ....;í^:^:!^..r.....;í?:^^£fe:V.:í..:-?.., 

Qualificação.. 

IVid. L.°-^..,S.x/o fl.' /ML. 

■ No dia old de >2^ír<...it...^ : :* 

"e 19£^ Concluiu o exame de 

.ihkí'.<i^iu(,r...0^aj^iíL:í:.:u 'J:^... 

.efoi .....t^:.L.J...^..t .2?... 

..i..t...t.,..) Média final û..i:J^.Jr..'^^l  

Qualificação .../::/r/../j.'j:./.j.L/..I.ùi^.:'..  

Vid. L." h'i^.r...^.a'fl.' 

-.1' / 

No dia i de .frkk^^.'.Llrmf..^ 

de W^X^concluiu o exame de ' V..l:..Ll.±:lr:i^.:Ù..!^.. 

4^f^:M<lf....[épU:UÁ^.......\... 

efoi . .í:7d:^:K<:dr^.í!\2. 

Média final './kí<lÃ:J<..i<LC.'. - : : ^ : ^ ^ ^ ^ 1 1 , 

Qualificação .J.i. 

: Vid. L." lIsMhlafl*//... 

No dia de. 

de 19^%^concluiu o exame de 

- 1 - ¾ . ^ ' » ' ' >-

., e joi .Ut^'T^^Î^^^^.  

Média final ^ 4 d C - Î ^ Î ^ L ^ . l.Ti;^.ù<^!y::<:

Qualificaeão Orl^rrrr:. 

'md. L.° ..ilá±ib afl*..d.ã..Í

I 
11' l'î 

No diaér..ti..de J:.':^kSd^d,^^ri':s>. 
de 19^'^co7icluiu o exame de 

^^.../'kfrTr.éí.:..!: . ±±Ki/.S.f.:A...: / „ 

e j<n.....j^/lá^a^ 

Média final ;.?...:.."/:.'...'.'. 

< , 

Qualificação/...JiíÍUZl. 

Vid. L.° ÍIMLL a fl.'Âl.^/...... 

No diajíáíe r:::..k.(^.Ú^{ 

de 19$,ù^.coniduiu o exame de 

./hí!iuabi. Ù. Â .̂... 

ejoi y3:^.l::U2. 

Média final 

Qualificação 

VidL." " .afl.' 

No dia ..;?rrr\. de 

de 19jLu conclidu o exame de 9Uf 2Í'í^^:2!Í/:.<?r.^/. 
; ^^l'^nSi ' Í^LIX^ 

ejoi 

Média final ̂  

Quálifi/;arão 

Vid. L." ã qifl.'^ 

NÓ dia ../..li... de hi 

de 19íyf^concluiu o exame de. 

.̂:Z7* l...iÁ:^ 

ejoi 
r:j: 

Média final .. 

Qualificação^ 

Vid. L." Jí....Zj..a fl.' ^9.^ 

/7 

No dia ._ de .̂ .sfc.̂ .̂ .:fc...2?..._ 
/ 1 

de 19t.Lfconcluiu o exame de ' í : 

l.Z,^..±í...jÚi1^l^::íciíií......../J..,^. 

;...:.^:/...í:feaí..^?^C. 

e/o í ^:2jU2^J^..Z^:t.'::T>C> 

Média final...:.r^f:u<oí£:í2:.l;^:.....j:.?5r/rí7 >*<;/:■.. 

Qualificação/1.../1.. f':\r:iry 

Vid. L.° .á^.i:h.. a fl'.i3.Â... 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl.' 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid.L.\ - .a / í . ' . . 

No dia de 

de 191 concluiu o exume de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl'. 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.° a fl." 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.° a fl.' 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

efoi:. 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl.' 

No dia de 

de 191 concluiu o e.rame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.° a fi.' 

No dia de. 

de 191 concluiu o exame de.. 

efoi 
Média final 

Qualificação 

Vid. L.° a fl." 

No dia de 

de 191 concluiu o e.vame de.. 

se foi. 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl.' 

OBSERVAÇÕES 
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^.°..^....¾ Nome. ^"^^ -L^ í̂-His* Ui^^^.^. Ŝ . :i,̂ *-i--̂ - ... de idade de .s!!f..A.. anos, natural 

L° de Mat/ n.° f l / IMSCRIÇOEIS 

Em/d..^ de 

joi inscrito ito curso di 

...KX^rV- 

P Em ^..de 

•Jot inscrito no curso de s 

Frequência no L." afl.' 
^ ■ -1 -î   t t 

de 1D2^,, 

Frequência no L." a fl.'.. 

...-<.n ^r ^^.^..^::^3..  

Em iiide <ÛXCÏ]X*JC»^=5> de loL 
foi inscrito no curso de .<%,%K*^<t,^. 4S^.* 

■C--^ :r ^ 

Frequência no L." afl.'  

. J. ./^/.^.. -}/ .A/. 

Em..^l2...de ^ ^ > . ^ i ^ i 2 ^ ^ ^ de 19^/ 
foi inscrito no curso de h^'r^.cS'^i^ / ^S-^^tvi^ " 

< ^ \ 

Em M. de 
foi inscrito nacijij:sa de ^ ¾ 

de lOl l\ Em /j... de ^ : ^ ¾ ¾ ¾ ¾ de 1!)/J 

foi inscrito no curso dg^::^í^4<^tf'^^yirC£f^t^^ 

Frequência no L.'' a. 

•..,dãMu J/^ v íU?*- - ' 

Em M....... de...^ 
foi inscrito no curso de . ^ 

..l..i::h..e^.&r.i..:aL  

de Wtl 

Frequência no L." 

a ^¾. A 
/ 

afl'  
..^.;é.: /^±M... 

Em JtV...de .Jx./...<^ê::jf:2i<:^C^ de 19^ 

foi inseritono curso de 

// / / ' 

Frequência no L." afl.'  
. ( Off-' ^ i^ 

Em...(..&.. de 
foi inscrito no curso 

de J9L^, 

r 
Frequência no L° a fl.' 

.r .̂....*^>..........*Ofrr»...e.  t 
Em...l.V de 

foi inscrito no curso de 

de 19lL 

Frequência no L." a fl.' 

..yi.:^f, ..i(f.....: L.9....!tr^. P...... 

,./ 

Frequência no L.° ajl.' 

i':..lâ,..£i(^.  

Em ..Ji,. de._ 

foi inscrito no çurso de 

Frequência no L.° aJV 

f.̂ .. /¾...¾ 

Em ...'..;. de ^'>. 

foi inscrito no curso de 

• lidMu.^;^^...,.. 

'-^'^ de W^X 

í.y..í.'.tttr... 

Emí>í....l.de .J..íd/d^.,.l^24Z:::yZÍ^.. de 19, 
foi inscrito no curso de . :j?^^S!ííí^^:?r*r; 

,:..£4.^^^..1.  

T 

Frequência no L." 

jl4^^...Xm.  
«y?í' ^  

^̂ •--2. iJ..:. 2.. 

Frequência no L.° . 

:4Ù:l:..^.£^kûit... 
a il' 

Frequência no L."  
....âpi...d^û..U^^.  

afi: 
« « - - / ■■'•■ 

i' 

Em i... de L.sr...^...:'.:/./.^ 

foi inscrito no eurso de :^:^/:^^/ 

:::^.0:.../:1^:

de 19ÍJ 

^ J2d 

Frequência fio L." afl.'  
.J^:JAU 

Mt^í^í'^.. ^^ de 19f^':Ú' Em.../..£. de 

foi inscrito no curso de 

de Wl'j 

Frequência no L." 

...dMf. /^./iP.. 
aJV 

l: 'Am 

Em J/.....É.. de Lu.^i^: 

foi inscrito no curso de 

Freque/icia no L." afl.' 

'^..'....dlÂ/l^..  

Em .y.^..i^....6S£/SS??r:«:? de 1Q£^ 

foi inscrito no curso de 

.L 

Frequência no L.^ «fl. 
Á. /U/Êp 

Em /<" de  

foi inscrito no curso de 

:1^^.1^:/^.^  

e. de luij 

Erequeywia no L." afl.' 

...̂ y .̂..̂ ..; .̂̂  J....^.v.i^>^ 

EmZ.L.de LM^uZ/^ 
foi inscrito no curso de ...Sëui<^i..M(:^:iSi:, 

J^wj...... 4 de 

foi inscrito no curso de. 

::iXrk.  

de 191,:^ 
iÛ.:m^Cr'.....(:.... 

Frequência no L." a fl.' 

:.'. iã.%s,l .l....:l....x._/t> * i .1) 

Frequência no L." afl.' 

..../..2^..../J.l.^.L.l>.  
/ 

~T 
il /-^t 

Em ..:...1. de Ur:.^:^ù.dU...yrd? 
.fe'ar'.: 

de 19/!^ 

foi inscrito ;t^o cufso (̂ 6....̂ .̂ :̂̂ (̂̂ .̂(̂ .̂̂ :̂̂ .̂̂ ^3^^= 

...û.. Ù>£:âjdl?..fLa...±. u  
/ 

..A 

Irequencia no L.°  

:L:^.r...,::Ujf.UL 
/ 

■ afV 

'riUi t 

;...../... 

Frequência no L.° a fl.' 

/%• ./.c...f..(rv...  

Ejm de  

foi inscrito no curso de 

de /.'// 

Frequência no L." ajL' 

Em de. 

foi inscrito no curso du 
de un 

Frequência no L." afl.' 

.itu. h<.::li.e^4uÀi0u) de »i_4.,x4.4_ '■rA\Q^jui~s<Jl^ 

EXAMES 

■1 

NodiaC^. de 

le 19Í.Ò. concluiu 

efoi <^iC<:Á:ld^.Gr.:)^!íiík^::. 

Média final i:±WC£.....:::^é^.i(r:Y:.!^.y.... 

Qualificação.^;^::^2:.líjP/...A.*'./!í:f:..^C

.Vid. L.° 

de...CÎ.Q. atA'^.^é:}^. (: 

iye.u.i;^./fJú:'m.iL^lLa.7liiiaxM.u 
íju...A':i...a:<L%'.Uj^Í..L 

i:.ailL..ù.liy:.&<..Â.ts... 

-^jp  

No dia de  

de 191 concluiu o exame de 

efoi  
Média final  

Qualificação 

Vid. L." a fl.'.. 

No dia de  

de 191 concluiu o exame de . 

efoi  

Média final  

Qualificação 

Vid.L." afl: 

..̂ :. 

Ca...^... 

No dia .{>i^...I...de iJi(!áá/.;/LA.,.{/\^rM. .....ç\, 

de WJL^. concluiM o exame d^...fíf/S::k±dj\^..^:::Z?...y./PCrs

\I£.M.J......LL ^..  
l.£:DSú:iA:.jSf.ur..£iJ^^^ 

^..áadc^fu^ !ò^.u.:y±:^:jíá£iã:£r:^. 
effíi.Lí^:L^^^^^ 

Média final L<0.<íÁaa:.í^Jl^...3ú:iI^uy^ 
Qualificação ./itO?..Mrr:'. 

Vid.L.' .ícááíx a fl: 

No dia de^ 

de 191 concluiu o exame de. 

n 9 ^ / / 
No dia^..(rr....&e J.rki^..<r:.: 

de 19jL.Lf concluiu aeomme de .^./1^^ ''^'^ ■yt~..\...h..<:y:.(:T. 

....a..X -̂£^&-:fe- J:' 1 ̂ :..  
í.uíÀ£^^..i:.i.LÍ:.^ t'r^..fr>r: 

Ú.U::iát:.tdl:i}1.4^^

'■9 foi ./:M::/ã.lj.P.asau.'ty.... 
Média final / ^ 

Qualificação^ 

Ira. L.° .náfé>... afv....ic}i, 

% 

l.'^.rxp/j. ./:. 
de 19ÉrYconcluiu o/exame de .fr{.^iu..£::t:if.í.:t^.: 

£....' 

efoi 
Média final.. 

Qualificação....^.. 

Vid. L.° . . . / ¾ 

■ e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.° a fl'. 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

efoi 
Média final 

Qualificação 

Vid.L." afl.' 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

No diaj.. de Ut:r...LkL.uUi^..lA.^;:?:^... 

de 19JI.I.. concluiu o exame de 

..^?^í±1r1!?....<í^...#<^(Pí^.. 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.-s^....:^' aÍfl.'..ÂÁ.E^.. 

dd..l:.Í^:úy:.ut:::jt:?^.... 

e foi. 
Média final 

Qualificação 

Vid.L."')^ afl: 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

• efot 
Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl.' 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

efoi 
Média flnal 

Qualificação 

Vid. L.° a fl." 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.° a fl.' 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualiflcação 

Vid. L." a fl.' 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

e foi 
Média final 

Qualificação 

Vid. L.° a fl.' 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de.. 

•■• efoi 
Média fintai 

Qualificação 

Vid. L." a fl.' 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de.. 

efoi 
Média ft,nal 

Qualificação 

Vid. L." a fl.' 

OBSERVAÇÕES 

.jiiliiiíiiiim 



N!'(S..Q. Nome 
e. 

ksZ^EI" -íáJJL-- de idade de iíJmJinos, natural 

L: de Mat." r\: f1."V INSCRIÇÕES 

Em ..̂ ífe^de CQrr%%rá;rsJs:y\i de wL. 
joi inscrito no curso ãe..^ 

.- .^<;;r:r:«?HLLdL!-í^.. 

Frequência no L." a/í.* 

i.í- r.- .̂;...rtí. / * ij' 

Em de 

foi inscrito no curso de. 

de 191 

Frequência no L." afl.'.. 

Em de 

foi inscrito no curso de. 

de 191.. 

Frequência no L." afl* 

Em de 

foi inscrito no curso de.. 

.de 191. 

Frequência no L." a fl.' 

Em de 
foi inscrito no curso de 

de 191 

Frequência no L." afl.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 191 

Frequência no L^ ......, afl.' 

Em - de 
foi inscrito no curso de 

de 191 

Frequência no L." afl.' 

Em de 

foi insciito no curso de 

de 191. 

Frequência no L." afl.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 191 

Frequência no L." o. fl.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 191 

Frequência no L." afl.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

.de 191 

Frequência no L." a fl.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 191 

Irequencia no L." afl.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 191 

Frequência no L." afl' 

Em :...de 

foi inscrito no curso de 

de nu 

Frequência no L." a fl.' 

Em de ^ de 191 

foi inscrito no curso de 

Frequência no L.° afl.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 
de nu 

Frequência no L." .: a fl.'. 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 191 Em de 

foi inscrito no curso de. 

de 191 Em de 

foi inscrito no curso de. 

de 191 Em de 

foi inscrito no curso de 
de 191. 

Frequência no L." a fl.' Frequência no L.° , a fl.' Frequência no L." afl.' Frequência no L." .//•" 

Em de de 191 

foi insmito no curso de 

Em de de 191 

foi inscrito no curso de 

Em de 
foi inscrito no curso de 

de 191. Em de 

foi inscrito no curso de 

de 191 

Frequência no L.° afl.'. Frequência no L." a fl.' Irequencia no L.° — afl.' Frequência no L." afl.' 

Ne ÛJiA^. filho de.. 

EXAMES 

No diafiC/f de 

de Wu^^j.concluiu o exame de 

C..Û.^::iL<i^:^.:Ù^<=.  

íJtt<V;^<r22M^ 

:,..(/ 

ef 
Média final ..:• 

Qualificação.^ 
Vid. . L."// 

m^ 
// 

^2c±^..M?^.::^...... 

Nó dia de 

191 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid.L." ...,. afl' 

No dia de 
de 191 concluiu o exame de 

' efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." afl' 

No dia de 
(fe 191 concluiu o exame de 

% 
ÍÈ 

.;...' efoi 
Média final 

Qualificação 

;rid. L.° afl' 

'No dia de 
H 
de 191 concluiu o exame de 

efoi -

Média final 

Qualificação 

Vid. L.° a fl.:. 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl.'.. 

No dia de 

de 191 concluiu o eocame de 

efoi 

Aíédia final 

Qualificação 

Vid. L." a fl.' 

No dia de 

de 191 concluiu o eocame de 

efoi 
Média final 

Qualificação 

Vid.L." afl.' 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

e foi 
Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl'. 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

efoi 
Média flnal 

Qualificação 

Vid. L." a fl.' 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

efoi 
Média final 

Qualificação 

Vid.L.\ afl.' 

No dia de 
de 191 concluiu o exame de 

efoi 
Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl.' 

No dia de „ 

de 191 ........concluiu o exame de 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.° a fij 

No dia tie 

de.l91  concluiu o exame de 

e joi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.° a fl.' 

No (lia de 

de 191 concluiu o exame de 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl.' 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

e foi 
Média final 

Qualificação 

Vid. L.° a fl.' 

No dia de. 

de 191 concluiu o exame de 

■■-■■:---6 foi 

Média final 

Qualificação 

Vid.L.°... ^,.,,«,/í.' 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de. 

efoi. 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl.' 

OBSERVAÇÕES 

-.¾ 

'■̂ i[ niii i iMi' l îrt- '""' 



de idade de ..A'T:..... anos, natural 

L: de Mat.- n.° f l ." IMSCRIÇÕEIS 

Em.\\....de 

Joi inscrito no curso dt 

y^> 

Û 

de 1Í _ 

1^ 

Frequência no L." afl.' 

..f. IAV^.. í:;é.Lj ¥r//i \> 

Em 

Joi inscrita no^ua^so de 

„l,C, Em \.S. de 

foi inscrito no curso de 

Frequência no L." afl'  

..^..^: i<^......:.:^-Ji;> 1 . 2' 114^ 

Em 14 de  

foi inscrito no curso de 

Í!L^ .íWir:M'. 

•i.-de 191 

y 

Frequência no L." afl.'  

J.^.r. / 5 . i.o.\o..o Ã%á 

EmAX.de 
foi inscrito no curso dè^ 

Frequência no L." afl.' 

. . ^ . v ^ . : 'MM^... 

Em ,.2J/de.... 

foi inscrito no curso de. 

'..e.<u..... 

Frequência no L afi: 

'm, 

foi inscrito no curso de L^^.£.td:€d^x (í4./í:?ur< 

Frequência no L.° ('■fly ■; 

..J^.^,..A^.£U 4 ^ ' ^^^^

Em...;.. de 
í 

foi inscrito no curso de 

de 19 fX 

Œ.y^ 

.^.±it '<:.^ .-

Frequência no L."  

""r~"/i ■ 

afl.' 

fi 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 191 

Frequência no L." afl.' 

Em de  

foi inscrito no curso de 

de 101 

Frequmcia no L." afl' 

■Mf lâ?.. 

Em de  

foi inscrito no eurso de 

.de 191 

Frequência no L.". 

..^...'!^.....p..... ifltc:*. 
■afl'  

Em de 

foi inscrito no curso de ^ ►.... 

M:tr;Î 

de 191. 

Frequência no L." afl,'. i  

k.:.UAy.. JthiU ^1^  

Frequência no L." a fl.' 

Em de 

foi inscrito no curso de 

de 191 

Frequência no L." afl' 

J< 

Eni tic 

oi inscrito no curso de 

(ir im 

Frequência no L.° afl' 

Em de  

foi inscrito no eurso de 

de 191 

Frequência no L.° afl' 

": 

Em de 

foi inscnio no't^ato.de 
de 191 

1 

Frequência no L." .....afl.'  

'> ., 

Em.^.deMt^^' 

foi inscrito no eurso de 

Em de  

foi inscrito no eurso de 

de 191 Em de 

foi inscrito no curso de. 

..de 191 Em de 

joi inscrito no eurso de 

de 191. 
V 

' / 

Frequência no L." a fl' 

1; 

Frequência no L.° ,..' .à.fl* 

Hy^,.:. -::2:: 

'r:.T.3yi. de 19^4 Em.J^P...de .-'...J 

foi inscrito no curso de .ii^<:r^k:^^2r:)i^!f::£d(diC!:'...<!:^^^:1k. 
f 

Frequência no L.° 

../:L.^.L../:/i.g.ja.  
afl.;.. 

Em de ^.. _ 

foi inscrito no curso de . 

de 191 

Frequência no L." ..aflA 

Frequência no L." a fl' Frequência no L." afl' 

Em de  

foi inscrito no curso de 

de 191. Eyn de  

foi inscrito no curso de 

de 191. 

Irequencia no L." - a / i . ' Frequência no L." , afl' 

efoi/i^:^ 

Média final. 

(Qualificação. 

Vid.L.°/L^/^fl'..^J. 

No dia „..ir: de LU.^^^^^ ^  

'/?. 19^^ concluiu 0 exame de ./^.X,^!^^^.t:?i: 

...i^v;1-a-r  / 

J 

A , !M e /o> 2 , " T ^ Î . : 2 < l . J 2 ; . i « f e t . ; 

,7 ii,ia final.. 

^.lalificação.. 

Vid. L.° k .1 a fi.:..J.... 

efoi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.» a fl.' 

No dia de  

de 191 concluiu o exame de 

efoi  

Média final  

Qualificação 

Vid.L.^'i ..afl.'.. 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L." a fl.' 

No dia de  

(le 191 concluiu o exame de. 

No dia^=:îr.de i.,...Z../.....l..^:..C 

de 19X^J concluiu o exame de .^../é'l../..^^^r..h..^.....L..C. 

..,fMH.i^i^£.i^..i:.L....'i.:.u^l.if.ù^^  

efoi Tirr...L..I... H 
i Média final 

Qualificação^. 

Vid. L." ...'....̂  ^ fl.' 

No dia de  

de 191 ' concluiu o exame de 

efoi 

Média final  

Qualificação 

Vid. L." a fl.' 

No dia de  

de 191 concluiu o exame de. 

efoi  

Média final  

Qualificação 

Vid. L." ^fl: 

:r~.^efoi,:. :■: 

Média final :.;i::.á:. 

Qualificação :,,,....11:. -..',,-

Vid. L.\.... 1l:^a fl.' .......iC.  



íw. , , iiii mm 

i 

AM 

No dia//de âl^t 
XQíyl concluiu o exame de n..LuA.£l. 

ejoi /^.Md^02i^:^.

dia final:.^.(^^^3^^i.yt^....r/^^ 

'•ilficacao/JtlPAd^<r:r... 

concluiu o/exame de 

efoi 

Média final 

dificação.^. 

No dia yy de 

de 19tl^ concluiu o exame de 

íâif^, ^.. 

Média final ... 

Qualificarão 

Yid. L." Ã.~ 

efoi ^Î^^^'H^^^'t^^ 

'.'û%.'..4irt^i<^^... 

No dia  de 

de IDl concluiu o examo de. 

e Joi 

Média final. 

Qualificação 

Vid. L." . a //.' 

No dia de 

de 191, concluiu o exame de _ ■.i: .:iJ..iÍ!^J:Uj^:tr^ 

efoi 

Média final 

.Qualificação . t ::?<.?'>'•-' 

Yîd. L." a II: 

y^:.. 

^ - , 

No dia de 

de Í9Í.I çQ^cluiu o exame de 

.^-

. . de ^^.;é^..<S...:i.i'.. ; 

concluiu 0jsxatne de .̂ ,,̂ .(é :̂*.>s2-*-.í«íZ« t̂- • 

e foi ,tóJ^::^^..lZ.:>r^^^^ 

ia final  

..%ção 

.L.".y^l./afl/S  

No dia de <Úh 

'.9£^ concluiu o exame de....t 7V- .íí 

No dia ,. ' de 
/ 

de 19Í \ concluiu o/exame^de *cr.x,̂ ...̂  4;í::^r:. /ex V 

e foi /.%íá:.//.l.. 

Média final 

e foi 

Média final 
■t'y,

Qualificação"' 

Vid.X." a 11." 

OBSERVAÇÕES 

•A 

No dia 'V de 

..4^. l,x^tjLc..Q.A:<»Jt^ 

u a<L,*^..'~^

Qualtficação 
1 

Yid.L.\.J.í£4.UaM.'...U..J.f ".-.:.* 

No dia i? de 

de L9f^ concluiu o e.nime de 

e foi....,J:M^M:^...'.2^<^:±rl^ 

édia final 

lalificação 
"/:/% a fl.'..ZL 

icd!yL± dial4 de 

lOf^T'^conchm//) exame de 

I 

e foi 

Média final 

Qualificação 

e foi 

Média final.. 

Qualificação .¾.. 

Vid. Lr/L^ a%'..ã.J.. 

No dia J l de. 

de 19^ Vconcluiu o exa 

Ò^\\N^^ U... 

Vid.L." ....o,iafi: 

No dia ia ^. de ^ .a í ' . * ^ ^ ' í : ? : . . / ^ . : ^ 

No dia /d? de ârl 

de 19£,Z^co7ieluiu o exame de 

^/^:Í^J^Í^^ â^.f^ 

• • ■ ■ / 

de 19Í.'J concluiu o exame de , 

Jkie.M.ki::^± ù..al..i.:.  

e foi li. 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.\t..S./...} a fi." 

e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.° 

p.h> 

LÍ»í.-J\H 

No dia de 

de 191 conchiiu o exame de 

No dia de 

de 191. concluiu o exame de 

e foi /)ri^.<:M<i(;^<:^<>r^'^ 

Média final 

Qualificação.. 

Vid. L.'Â ^Zla fi.'.'/r^. 

. efoi 

Média /ínal:.'.^^:.. 

Qualificação 

Vid.L." :.:■■. afi^. 

No dia de 

de 191 concluiu o exame de 

e foi ■ 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.° a/!-*..../../..̂ .. 

S e foi 

Média final 

Qualificação 

Vid. L.° a fi.'.. 
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