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prasos de inicio, conclusão e conserva
ção das obras.

No envoluero serão declarados o nome 
do proponente e objectivo da proposta 
que virá acompanhada de um documento 
de idoneidade e do certificado do depo- ! 
sito da caução no Thesouro do Estado ; 
de Rs. 6ü0$000 destinada a garantir a * 
aseignatura do contracto e a boa exe
cução das obras.

A euia para o deposito da caução no 
Thesouro do Estado, será fornecida por 
esta Directoria até ás 15 horas do dia 26.

O orçamento, projecto e exemplar do 
Regulamento em vigor, serão franquea
dos nesta Directoria ao exame dos in
teressados.

S. Paulo, em 10 de Agosto de 1929. 
— Arthur Motta, director em commis- 
são.

ult. 27

Secretaria, da Viação e 
Obras Paid cas

DIRECTORIA DE OBRAS PUBLICAS

Concorrência publica para as obras 
de proseguimento da construe- i 
ção da Escola Normal de Casa 
Branca.

Faço publico que no dia 22 do cor-

• runte, ás 15 J^ras, nesta Directoria, se- 
hrão abertas^^Bpresença dos interessa 
dos as propostas que forem apresentadas 
para a execução das obras acima men
cionadas, na importância de rs...............
296:6561893.

As propostas, fechadas e devidamen
te selladas, com as firmas reconhecidas 
não poderão conter emendas nem rasu
ras e mencionarão : o preço total por 
extenso e algarismos, a resideneia do 
proponente, a declaração expressa de 
submissão ao regulamento em vigor e 
cs prasos de inicio, conclusão e conser
vação das obras.

No envoluero serão declarados o no
me do proponente e objectivo da 
proposta que virá acompanhada de um 
documento de idoneidade e do eertifi» 
cado de deposito da caução no Thesou
ro do Estado de rs. 15:000$000 destina
da a garantir a assignatura do con
tracto e a boa execução das obras.

A guia para o deposito da caução 
M Ê kO  ThesomÄdo Estado, será fornecida 
B por esta iB B toria  até ás 15 horas do 

dia 21.
O orçamento, projecto e exemplar do 

Regulamento em vigor, serão franquea
dos nesta Directoria *ao exame dos in
teressado?, que tsmbem os encontrarão 
na Secretaria da Gamara Municipal de 
Casa Branca.

S. Paulo, em 7 de Agosto de 1929. 
— Arthur Motta, director, em com- 
miseãe.

u l t  22

5 (cinco) acções da Companhia Brasi
leira de Pctroleo «Cruzeiro do Sul».

Com a presente declaração fica o mes
mo sem efieito.

Âliani Aristo^emo 

Tabellionato Campos Salles

Reconheço a firma supra c dou fé. 
S. Paulo, 14 de A gosto de 1929. Em 
Testemunho (estava o signal publico) 
da verdade. — João Gullo Sc brinho, 8,o 
tabellião interino. 3 — 2

~ . n

Declaração

eclaro para os devidos fins, que 
\  o  recibo n. 6129, no valor de

Caixa de Liquidação Ale 
§áo Paulo

Assembléa geral ordinaria

São convidados os srs. accionistas para 
se reunirem em asse mbléa geral, no dia 
31 do corrente, ás 15 hoias, no escri- 
ptorio desta sociedade, á rua Libero 
Badaró n. 8, sobrado, efim de: exami
nar e discutir o relatorio, balanço e 
contas da Directoria, referentes ao exer
cício encerrado a 30 de Junho passado, 
e deliberar sobre os mesmos ; proeeder- 
se-á em seguida á eleição dos membros 
effectives e supplentes do Conselho Fis
cal para o novo exeicicio.

8. Paulo, 12 de Agosto de 1929. — 
(a) João Sampaio, presidente.

14, 16, 19, 22, 27, 31

CompatiIiíâ Produoto® 
Phenix, M|A«

Assembléa Geral Exfcraordiuaria

São convidados os srs, accionistas 
desta Companhia, para comparecerem á 
assembléa geral extraordinaria que se 
realizará em 30 do corrente mez, em 
sua sé le social, á rua da Liberdade n. 
212, pelas 15 horas, afim de tratar-se 
do assumpto que se prende ao augmente 
de seu capitai.

S. Paulo, 14 de Agosto de 1929. — 
(a) Uh. Kaniefsky, director-presidente.

Declaração

Synesio Barbosa, natural de Batataes, 
deste Estado, filho legitimo de Joaquim 
Barbosa da Silva e de d, Eteivina de 
Oliveira e Silva declara para tedos 
os fins de direito que desta data em 
dia»te' passará a chamar se Synesio de 
Oliveira Barbosa, assign ando Synesio 
de O. Barbosa,

São. Paulo, 14 de Agosto de 1929.
Synesio de O. Barbose.
R conheço a firma supra de Synesio 

de O. Barbosa.
S. Paulo, 14 de Agosto de 1929.
Em testemunho signal publico da 

verdade, Pedro Gouvôa, 9.0 ta
bellião.

3—2

Companhia Barreiro Rico

São convidados os srs. accionistas a 
se reunirem em assembléa geral ordi
naria no dia 14 de Setembro p. futuro, 
ás 14 horas, na séde da Companhia, á

Agosto 1929

rua Senador Feijo, 27, 7 °. andar, para 
o fim especial de tomarem conheci
mento do parecer dos fiseaes, bem como 
exame, dheus: ão e deliberação sobre 
inventario, balanço e contas dos admi
nistradores, referentes ao anno social 
findo em 30 de Juuho de 1929, e ele
gerem os membros do Conselho Fiscal 
e supplentes que terão de funecionar 
durante o proximo anno social. Ficam 
á disposição dos srs. accionistas no 
escriptorio da Companhia os documentos 
a que se refere o art. 147 do decreto 
434 de 4 de Julho de 1891. São Paulo, 
12 de Agosto de 1929. A. Directoria.

; 3 — 3

Secreta ria da Viação 
e Obr&s Publica®

DIRECTORIA DE VIAÇÃO

Preços de gaz

Os preços do gaz no corrente mez 
serão de 636,6 e 509,3 réis por metro 
cubico, respectivamente para luz e aque
cimento, calculados sobre a base de 140 
réis ouro, pelos câmbios de Londres.

São Paulo, 2 de Agosto de 1929. — 
Theophilo Sousa, director.

ult. 31

C o ile e ç S e ®  

de Leis © Decretos d© 

Estado tie 55» Paule

Vendem-se nesta Repartição 
á rua Onze de Agosto n. W  

aos preços seguintes

Annes j
i
Preços j âjiBfc» j Freios

1889 a 1890 81000
i
i ÎB09 5#000

1889 a íè s í 21000 1910 51000
1891 21000 1911 71000
189« 6#00ü 1812 8*000
1898 51-300 1918 68000
1894 *8000 1914 81000
.1895 âfOOO 1916 9#00)
1898 6$GÜÜ 1918 51030
189? 5$ü00 191? 8#000
1898 4|000 1918 61000
1899 3|000 1819 61000
1900 51000 1920 , 5$000
1901 3|000 1921 51000
1902 28000 1922 5I0C0
1908 2$Ü00 1923 58000
1904 81000 1924 6$000
1905 88000 1926 8Í0t0
1906 51000 me 810(0
ISO? 88000 192? 88000
1908 6|00< 1928 10$000

Remettidss peio Correio mais $800 p#*r
vclrnne
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