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Recebimento . API. nam o

PORTADOR: Loja das Maquinas S,A, Comercial e Im or” Estempilhos ...... 1 no
2 aph, Taxa de Aposentadoria Cr$100700

DEVEDOR: Leon Salzstein w Edital pela Imprensa . . -.29
Conduçãoכ

Seo1532.200,00|דפCR$:

Em vinte e dois de junho de ₪11-
novecentos e sessenta, por Loja dás “aquinas S.A, Comercial e Importadora, mefoi apresentada para ser protestada por falta de pagamento, de acordo com a
let das falencias, a duplicata de fatura, do teor soeguintes- duplicata nº -
21.916 ,8c0p, nº 2 fls. 122, valor tota or3 25.000,00, praça de Pagamento
S.Paulo, consumidor, vencimentos 205960, São Paulo 26 - Outubro - 1959, +nome Leon Salzstetn, Rua Prates, 93, 2º.Cidade S,faulo, valor crf 2,2 00-
Deve a Loja das Maquinas S.A, Comercial e Impcr tadora, estabslecida em 380-
Paulo, a iiua Senador Feijo, 72. 1º e 2º andaros, a importancia de sua compra
de mercadorias, constantes da fatura de igual n” é data, dois mil e duzentos
gruzeiros, Reconheço a exatidão desta duplicata na Importância acima que pa
garei a Loja das Maquinas S,4, Comercial 6 importadora ou a sua ordem no =
vencimento, na praça acima indicada, 2 (30/59 a) jeon Salzstein, O imposto-
de vendas e consignagdes fol pagó por verba de acordo com o decreto n2239252=
de 29-l,-57, artigos nºs 15-54, Loja das maquinas S.A,Comercial e Importadora
diretor adiministrativo. assinatura ilegivel. Um carimbo do Banco Auxiliar
de S, Paulo S,Ã. nº TC-48/0Lyj2 e um com: os dizeres; " Este titulo refere-se
avenda a prestação com contrato", NO verso; Pague-so a ordem do Banco Auxi-
liar de S, Paulo S,4, Loja das Maquinas S.A. Comercial e Importadora. diretor
administrativo, assinatura 11981761. עמ carimbo deste cartório e dois com os
dizeres: ” Recibo isento de selo conformé artigo 100 notas 9a letra M(Le13.51p
-30/12/958) quitação Farçial Decorrente de contrato com seló proparaional",-
"O selo devido foi pago por yerba especial". Certifico que intimei o compra
dor LEON SALZSTEIN, por edital afixado no local do costume e publicado pela
imprensa por não ter sido encontrado, para pagar a referida duplicata de fatu
ra ou dar a razão porque não 0 ל Não respundeu, Foi aos irado do pro-

fe,testo pela mesma forma da intimação, U referido é verdade e dou Felo que
para garantia do oredor, fiz datilografar este instrument que confert e as
sinei em publico e raso, nesta capital de São faulo, aos te e cinco de -
junho de mil es 8 mE Emo da verdade,   
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