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 פקודת םדרי השלטון והמשפט, תש׳׳ח—1948

 הודעה בדבר 'ממלאי מקום של חברי מועצת המדינה הזמנית

 מודיעים בזה, כי לפי י סעיף" 1 (ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948, בחרה
 מועצת המדינה הזמנית בישיבתה מיום י״ב באלול תש״ח (16 בספטמבר 1948) ברב קל מ ן
, משה טצא, להיות בישיבה זו ממלאי מקום פ ו ט ם ס ה ר ב , א ב כהן ו ד י , א א נ ה  כ
ו דבי שנעדרו ל ה ק ו ש מ ץ, ו נ ן מי י מ י נ , ב ן י ל ר ו ב ה י ל , א ך ט ס ו ל א א י נ  של ד

 מהישיבה עקב מצב החרום.

 י״ג באלול תש״ח (17 בספטמבר 1948)
 בפקודת הממשלה הזמנית

ף ד ב ש א  ז
 מזכיר

 פקודת סדרי השלטון והמשפט, תש׳׳ח—1948

 הודעה בדבר סמכויות השרים

 בהמשך להחלטת הממשלה שנתפרסמה בעתון הרשמי מם׳ 5 מיום ט׳ בםיון תש״ח
 (16 ביוני 1948) ובהתאם לסעיף 2 (ה) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948, מודיעים

 בזה כי הממשלה הזמנית החליטה:

 (א) להעניק לשרים הבאים את הסמכויות שהיו קודם בידי הנציב העליון או הנציב העליון
 במועצתו לפי הפקודות הבאות:

 ד אגודות שיתופיות פרק כ״ד שר החקלאות

 חםינויות וזכויות־יתר
 של האומות המאוחדות מס׳ 27/1947 שר החוץ

 עתיקות פרקה׳ שר העבודה והבינוי
 עתיקות (חצרות) מס׳ 33/1935 שר העבודה והבינוי

 שווק פרי הדר מס׳ 41/1947 שר החקלאות
 תקנות ההגנה, 1939 תקנה 71 שר האוצר, שר החקלאות, שר המסחר והתעשיה,
 שר העבודה והבינוי, שר התחבורה.

 (ב) להעניק לכל אחד מהשרים את הסמכות לבצע כל פקודה ותקנה אשר בתחום סמכותו על
 פי החלטות הממשלה הזמנית, ואת הסמכות למנות את הפקידים הדרושים לביצוע הפקודות

 והתקנות ולמילוי שאר תפקידיו של השר.

 (ג) להעניק את הסמכויות הנזכרות לעיל החל מיום ל׳ בסיון תש״ח (7 ביולי 1948).

 (ד) " להעביר את הסמכויות שהיו קודם בידי הנציב העליון או הנציב העליון במועצתו לפי
 פקודת הכלבת, מם׳ 39/1934, ולפי פקודת הרופאים הוטרינריים, פרק קמ״ח, משר הבריאות

 לשר החקלאות.

 ט״ז באלול תש״ח (20 בספטמבר 1948)
 בפקודת הממשלה הזמנית

ף ר ב ש א  ז
 מזכיר

י ו נ י  מ

 עזיז ג׳רג׳ורה שופט שלום החל מיום י״א באלול תש״ח (15 בספטמבר 1948)
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 פקודת הכלבת, 1934

 הודעה מאת מנהל השרותים הוטרינריים לפי סעיף 9

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לפקודת הכלבת 1934, אני, מנהל השרותים הוטרינריים,
 מכריז בזה כי כל שטחה של מדינת ישראל לרבות השטחים המוחזקים על ידי צבא־הגנה לישראל

 הם אזור נגוע בכלבת.

 י״ג באלול תש״ח (16 בספטמבר 1948)
ד נ י ו ר ה פ מ ל  ש

 מנהל השרותים הוטרינריים

 פקודת שטרי בנק, תש״ח-1948
 דין וחשבון לפי סעיף 10 לאמנה

 מחלקת ההוצאה של בנק אנגלו־פלשתינה בערבון מוגבל. דין וחשבון
 על נכסים וההתחייבויות בסיום העבודה ביום 15 בספטמבר 1948\

. י ל״י : 

— . . .  י י י. זהב . . . . . . . . . .

 יתרות במטבעות זרות'. . . . . . . . 1,736,000
 שטרי כסף של ועדת המטבע הפלשתינאית (א״י) . . 19,264,000

 שטרי אוצר ושטרי התחייבות של הממשלה . . . —
 שטרי חוב, שטרי חליפין והלואות לבנקים . . —

21,000,000 . . . . . . . .  שטרי בנק במחזור .

 1754, 1775, 1811, 1849׳ 1870, 2050, 2070, 2146,
,2899 ,2852 ,2744 ,2648 2414, ,2393 ,2167 ,2147 
,3314 ,3294 ,3227 ,3208 3197, ,3184 ,2946 ,2903 
,3820 ,3485 ,3391 ,3373 3358, ,3319 ,3317 • ,3316 
,4203 ,4194 ,4131 ,3962 3940, ,3856 ,3828 ,3827 

.4712 ,4694 ,4654 ,4543 ,4541 ,4480 ,4234 
.1929 

,983 ,882 ,827 ,770 ,762 554, ,487 ,278 ,270 ,119 
,1425 ,1385 ,1285 ,1176 ,1169 ,1158 ,1070 ,1069 ,989 
 1436׳ 1485, 1662, ,1729 1738׳ 1756, 1816, 1872,
,2186 ,2159 ,2185 ,2096 2028, ,2026 ,1984 ,1873 
,2470 ,2451 ,2435 ,2375 2374, ,2303 ,2219 ,2204 
,2991 ,2878 ,2875 ,2805 2745, ,2644 ,2592 ,2519 
 2993׳ 3017, 3072, ,3241 3264׳ 3276, 3332, 3335,
,3630 ,3622 ,3574 ,3547 ,3538 ,3534 ,3404 ,3338 ,3337 
,4046 ,4023 ,3969 ,3930 3723, ,3722 ,3695 ,3663 
,4338 ,4344 ,4303 ,4277 4213, ,4192 ,4134 ,4095 
 4390׳ 4371׳ 4447׳ ,4485 4534׳ 4535, 4536, 4558,
,4691 ,4652 ,4619 ,4601 4563. ,4562 ,4560 ,4559 
.4864 ,4851 ,4850 ,4820 ,4781 ,4749 ,4744 ,4742 ,4741 

.1930 
 17, 18, 19, 20, 29, ,80 107, 144׳ 145, 146, 147,
 151׳ 183, 204, 237׳ ,238 266, 283, 324, 341, 343,
,610 ,603 ,598 ,525 ,521 511, ,489 ,478 ,421 ,390 
 618, 623, 660, 665, ,666 674, 713, 736׳ 767, 775,
,899 ,876 ,875 ,874 ,866 842, 831 ,809 ,805 ,788 
,1077 ,1074 ,1055 ,1051 ,1019 ,961 ,931 ,919 ,917 
,1202 ,1200 ,1170 ,1158 1139, ,1121 ,1120 ,1113 
,1461 ,1382 ,1358 ,1316 1300, ,1299 ,1266 ,1265 
 1462, 1474, 1475, ,1503 1509׳ 1510, 1552, 1553,
,1638 ,1620 ,1608 ,1572 1566, ,1561 ,1560 ,1554 
,1820 ,1780 ,1758 ,1743 1737, ,1679 ,1666 ,1660 
,1951 ,1947 ,1946 ,1935 1888, ,1887 ,1885 ,1833 

ות הארכיגניפ, 1935.  תקנ

 הודעה על כוונה להשמיד תיקים לפי תקנה 11
 ניתנת בזה הודעה, כי אני, שמעון רזי, רשם בית־
 המשפט המחוזי בחיפה, בכוונתי לפנות אל שד המשפטים
 לשם קבלת רשות, בהתאם לתקנה 11 לתקנות הארכיבים,
 1935, להשמיד את התיקים של משלד ההוצאה לפועל בחיפה

 של השנים הבאות: —
.1922 

 267. • י
.1923 

.552 ,526 
.1924 

.1451 ,1170 ,1105 ,771 ,615 ,432 ,301 ,292 
.1925 

 86׳ 1343, 1406, 1419, 1584, 1961, 2004, 2030, י
.1468 ,2087 

.1926 
,1962 ,1362 ,1252 ,900 ,701 ,700 ,581 ,562 ,429 ,246 

.2796 ,2638 ,2626 ,2370 ,2364 ,2100 ,1963 
 וכמו כן את התיקים של השנים 1927, 1928, 1929,

 1930, פרט לתיקים כדלקמן: —
.1927 

,1045 ,873 ,434 ,393 ,335 ,273 ,217 ,151 ,20 ,6 
 1390׳ 1550, 1592, 1599, 1666, 1727, 1995, 2062,
,2845 ,2605 ,2470 ,2370 ,2256 ,2132 ,2120 ,2084 
 2867, 2884, 2937, 2977, 3008׳ 3014, 3088, 3146,

.3722 ,3688 ,3621 ,3597 ,3590 ,3541 ,3535 ,3467 
.1928 

,604 ,575 ,574 ,501 ,479 ,334 ,318 ,277 ,77 ,76 
,1702 ,1569 ,1462 ,1396 ,964 ,918 ,879 ,660 ,659 



 עמ׳ 146 עתון רשמי מם׳ 23 י״ח באלול תש״ח, 22.9.1948

ה נ מ ז  ה
 להוי ידוע כי בדתה ווטיץ פנתה לבית המשפט המחוזי
 בתל-אביב בבקשה למתן צו המכריז על ירושת המנוח
 הוגו קאודר בכל הנוגע לנכסים נדים, מניות, כספים
 וזכויות, וכי בית המשפט ידון בבקשה בתל-אביב כעבור

 שלושים יום מיום פירסום הזמנה זו.
 על כל אדם התובע טובת הנאה להופיע !במקום הנ״ל
 או להגיש התנגדות בכתב תור התקופה הנ״ל שאם לא כן

 יתן בית המשפט את הצו אשר ייטב בעיניו.
 ב. גלעדי׳ רשם.

 ה׳ באלול תש״ח (9 בספטמבר 1948).

 בית המשפט המחוזי בתל-אביב.
 תיק ירושה 211/47

 בענין עזבון המנוח דוד דדזינםקי מוורשה, פולניה.
 המבקש: יצחק טורצקי מתל־אביב, ע״י באי-כוחו
 עורכי הדין ד״ר ד. פייגנברג ומ. גינזבורג מרח׳ אחד־

 העם 28, בנין ״פלטיך, תל־אביב.
ה נ מ ז  ה

 להוי ידוע כיי. המבקש פנה לבית המשפט המחוזי בתל*
 אביב בבקשה למתן צו המכריז על ירושת המנוח דוד
 רדזינסקי מוורשה, פולניה, וכי בית המשפט ידון בבקשה

 זו כעבור שלושים יום מיום פידםום הזמנה זו.
 על כל אדם התובע טובת הנאה להופיע תוד המועד
 הנ״ל שאם לא כן יתן בית המשפט את הצו שימצא לנכון.

 ב. גלעדי, רשם.

 ה׳ באלול תש״ח (9 בספטמבר 1948).

 בית המשפט המחוזי בתל־אביב.

 תיק ירושה 212/48
 בענין עזבון המנוח ויגדור לאופד מיאווז׳נה, פולניה.

ה נ מ ז  ה
 בתוקף צו מבית המשפט המחוזי בתל־אביב מתאריך
 היום, הריני מזמין כל אדם להופיע בבית המשפט הנ״ל
 הוד שלושים יום מיום פידםום הזמנה זו, וליתן טעם, אם
 יש בידו טעם כל שהוא, למה לא ינתן צו להנהלת הנכסים
 דלא ניידי מסוג ״מירי״ של המנוח ויגדור לאופר הנ״ל
 לפנחס ליברוביץ ולבירך לאופר, שאם לא״ כן יגש בית

 המשפט ליתן את הצו שימצא. לנכון.
 ב. גלעדי, דשם.

 ה׳ באלול תש״ח (9 בספטמבר 1948).
 בית המשפט המחוזי בתל-אביב.

 תיק ירושה 213/48
 בענין עזבון המנוח ממם שנקר, מיאומ׳נה׳ פולניה.

ה נ מ ז  ה
 1בתוקף צו מבית המשפט המחוזי בתל-אביב מתאריד

 היום, הריני מזמין -כל אדם להופיע בבית המשפט הנ״ל
 תוך שלושים יום מיום פירםום הזמנה זו וליתן טעם, אם
 יש בידו טעם כל שהוא, למה לא ינתן צו להנהלת הנכסים
 דלא ניידי מסוג ״מירי״ של המנוח מוזם שנקר הנ״ל
 לפנחס ליברוביץ ולבירך לאופר, שאם לא כן יגש בית

 המשפט ליתן את הצו שימצא לנכון.
 ב. גלעדי, דשם.

 ה׳ באלול תש״ח (9 בספטמבר 1948).

 בית המשפט המחוזי בתל־אביב.
 תיק ירושה 214/48

 בענין עזבונו של המנוח מוריץ בכרך.
 המבקש: ארנסט בכרך, מרח, םירקין 2, י תל־אביב,
 ע״י באי־כוחו עורכי הדין ד״ר ו. זומדפלד, ז. צלטנר, ד״ר
 ק. כנוביץ, ד״ר ד. אברהם, מרח׳ יהודה הלוי 39, תל-אביב.

ה נ מ ז  ה
 להוי ידוע כי ארנסט בכרך מתל-אביב, ע״י באי-כוז־ןו

,2167 ,2126 ,2063 ,2053 ,1997 ,1987 ,1985 ,1975 
,2498 ,2489 ,2422 ,2360 ,2296 ,2228 ,2213 ,2201 
,2713 ,2712 ,2661 ,2590 ,2559 ,2545 ,2537 ,2510 
,2939 ,2920 ,2859 ,2857 ,2826 ,2742 ,2736 ,2733 
,3044 ,3037 ,3036 ,3034 ,3022,2998 ,2955 ,2954 
,3242 ,3154 ,3136 ,3133 ,3120 ,3101 ,3046 
,3684 ,3621 ,3548 ,3394 ,3333 ,3265 ,3252 ,3251 
,3834 ,3829 ,3828 ,3823 ,3808 ,3758 ,3755 ,3749 
,3978 ,3895 ,3894 ,3893 ,3892 ,3887 ,3860 ,3835 
,4179 ,4140 ,4085 ,4050 ,4034 ,4033 ,4032 ,4022 
 ,4195 4199, 4273, 4277, 4296׳ 4319, ,4329 4338,
,4608 4577, ,4523 ,4503 ,4498 ,4450 ,4442 4400, 
 4634׳ 4660, 4682, 4725, 4741, 4742, ,4763 4766,
,4944 4918, ,4903 ,4902 ,4897 ,4880 ,4835 4786, 
 4945׳ 4970, 5024, 5052, 5063, 5077, ,5079 5083,

.5094 ,5091 ,5090 ,5088 ,5087 ,5086 5085, 

 2. כל התנגדות, אם יש כזאת׳ להשמדת התיקים הנ״ל
 יש להגישה תוך ששה שבועות מתאריד פירםום הודעה זאת
 בעתון הרשמי׳ ובאם לא תוגש, אפנה בבקשה אל שר
 המשפטים לשם קבלת צו בהתאם לתקנה 11 לתקנות הנ״ל.

 ש. רזי,
 דשם בית המשפט המחוזי בחיפה.

 ה׳ באלול תש״ח (9 בספטמבר 1948).

 הזמנות של בית המשפט
 בית המשפט המחוזי בתל-אביב.

 תיק ירושה 139/48
 בענין עזבון המנוח אברהם זילברמן.

 המבקשת: יהודית זילברמן נשואה פינדויטש.

ה נ מ ז  ה
 להוי ידוע כי המבקשת יהודית זילברמן נשואה
 פינדויטש הגישה לבית המשפט המחוזי בתל״אביב בקשה
 למתן צו המכריז על ירושת העזבון של המנוח אברהם
 זילברמן, •וכי בית המשפט ידון בבקשה זו ביום כ׳ בחשון

 תש׳יט (4 בנובמבר 1948)׳ בשעה 9 בבוקר.
 על כל אדם התובע טובת הנאה להופיע במקום ובשעה
 הנ״ל שאם לא כן יתן בית המשפט את הצו שימצא לנכון.

 ב. גלעדי, רשם.
 ט׳ באלול תש״ח (13 בספטמבר 1948).

 בית המשפט המחוזי בתליאביב.
 תיק ירושה 171/48
 בענין המנוח שרגא ליכטציהר הידוע גם בשם פאול

 שרגא ליכטציהר מנחלת־גנים.
 המבקשת: דוזה ליכטציהר מנחלת גנים ע״י עורר

 הדין ד״ר ש. פישלב מרח׳ אחד־העס 20, תל״אביב,

ה נ מ ז  ה
 להוי ידוע כי רוזה ליכטציהר הגישה לבית המשפט
 המחוזי בקשה להכריז על ירושת עזבון המנוה שרגא
 ליכטציהר הידוע גס בשם פאול שרגא ליכטציד״ר וכי
 בית המשפט הנ״ל ידון בבקשה ביום כ״ד באלול תש״ח

 (28 בספטמבר 1948), בשעה 8.30 בבוקר.
 על כל אדם התובע טובת הנאה להופיע במקום ובשעה
 הנ״ל שאס לא כן יתן כית המשפט את הצו אשד ייטב

, י  בעיניו. •
 ב. גלעדי, דשם.

 ה׳ באלול תש״ח (9 בספטמבר 1948).

 בית המשפט המחוזי בתל-אביב.
 תיק ירושת 208/48

 בענין המנוח הוגו קאודר מפראג, צ׳כוםלובקיה.
 המבקשת: בדתה ווטיץ, מפיטםבודג, פנסילבניה, ארצות
 הברית, ע״י באייכוחה עורכי הדין פ. דיקשטין ויצחק אודן,

 מרח׳ אלנבי 119, תל-אביב, המורשים גם לקבל כספים,
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 ע״י באי-כוחה עורכי הדין א. י. אלדאי (קיושנבוים), ד״ר
 ה. קיצינגד וד״ד י. כ. מגורי,מרח׳ אחד־העס 38, תל״אביב.

ה נ  ד! ז מ
 בתוקף צו של בית המשפט המחוזי בתל־אביב מתאריד
 היום, הריני מזמין בזה כל אדם להופיע בבית המשפט הנ״ל
 תוד עשרה ימים מתאריד פירםום הזמנה זו וליתן פעם,
 אם ישנו, מדוע לא יינתן לבלה פוחובסקי צו הנהלה על
 כל המטלטלים זכויות וחובות של המנוח תיאודור בף
 ציון פוחובסקי הנ״ל, שאם לא כן יתן בית״המשפט את

 הצו אשר ימצא לנכון.
 ב. גלעדי, רשם.

, באלול תש״ח (14 בספטמבר 1948).  י

 בית המשפט המחוזי בתל-אביב.
 תיק ירושה 224/48

 בענין עזבון המנוח אליעזר אהרן גרינברג.
 המבקשת: ברכה (בדוביה) גרינברג מתל־אביב, ע״י
 באיכוחה עודד הדין י. שבו מרח׳ לילינבלום 48, תל-אביב.

ה נ מ ז  ה
 להוי ידוע לכל כי ברכה (ברוניה) גרינברג פנתה
 לבית המשפט המחוזי בתליאביב בבקשה למתן צו המכריז
 על יורשי המנוח אליעזר אהרן גרינברג וכי בית המשפט
 המחוזי הזה ידון בבקשה הנ׳׳ל ביום א׳ בחשון תש״ט

 (3 בנובמבר 1948), בשעה 9 בבוקר.
 על כל התובע טובת הנאה להופיע בבית המשפט
 הנ׳יל במועד הנ״ל שאם לא כן יתן בית המשפט את הצו

 אשר יישר בעיניו.
 ב. גלעדי׳ רשם.

 י׳ באלול תש״ח (14 בספטמבר 1948).

 בית המשפט המחוזי בתל-אביב.
 תיק ירושה 225/48
 בענין הבקשה למינוי אפוטרופוס על. הילד יוםף
 גרינברג שהוא בנו הבלתי בוגר של המנוח אליעזר אהרן

 גרינברג מרח׳ יצחק אלחנן 12, תל־אביב.
 המבקשת: ברכה (במניה) גרינברג, מרח׳ יצחק
 אלחנן 12, תל-אביב, ע״י באיכותה עורך הדין י. שבו, מרח׳

 לילינבלום 48, תליאביב.
ה נ מ ז  ה

 בתוקף צו של בית המשפט המחוזי בתל״אביב הנושא את
 תאדיד היום הזה, הריני מזמין בזה כל אדם להופיע בבית
 המשפט הנ׳יל חוד עשרה ימים מיום פידםום הזמנה זו
 וליתן טעם, אם יש בידו טעם כל שהוא, מדוע לא יבתן
 צו הממנה את ברכה (ברוניה) גרינברג מתל-אביב לאפוט
 רופוס על הילד יוםף גרינברג עהוא בנו של המנוח
 אליעזר אהרן גרינברג מרח׳ יצחק אלחנן 12, תל-אביב,
 שאם לא כן ייתן בית המשפט את הצו אשר יישר בעיניו.

 ב. גלעדי, רשם.

 י׳ באלול תשי׳ח (14 בספטמבר 1948).

 בית המשפט המחוזי בתליאביב.
 תיק ירושה 226/48
 בענין המנוח יצחק רוזנפלד הידוע גם בשם יצחק

 בן יוסף רוזנפלד וגם בשם יצחק פרחון מתל״אביב.
 המבקשת: ברכה רוזנפלד מבית זיג, שהיא אשת
 המנוח יצחק רוזנפלד, מרח׳ לבנון 13, תל-אביב, ע״י
 מדכוחה עודד הדין ד״ר פ. בדט מרחוב אחד העם 48,

 תל־אביב.
ה נ מ ז  ה

 להוי ידוע כי המבקשת הגישה לבית המשפט המחוזי
 בתל־אביב בקשה למתן צו המכריז על ירושת המנוח יצחק
 רוזנפלד הידוע גם בשם יצחק בךיוסף רוזנפלד וגם בשם
 יצחק פרחון, וכי בית המשפט המחוזי בתל-אביב ידון
 בבקשה הנ״ל ביום י׳׳ד בתשרי תש״ט (17 באוקטובר 1948)

 בשעה 9 בבוקר.
 על כל אדם התובע טובת הנאה להופיע במקום ובשעה

 עורכי *דין ד״ר ו. זומדפלה ז. צלטנר, ד׳׳ר ק. כנוביץ,
 ד״ר ר. אברהם, הגיש לבית המשפט המחוזי בתלייאביב
 בקשה למתן צו המכריז על ירושת המנוח מוריץ בכרך
 (עד כמה שהקרקע היא מסוג ״מירי״), וכי בית המשפט
 ידון בבקשה הנ״ל ביום ב׳ בחשון תש״ט (4 בנובמבר 1948),

. ;  בשעה 9 בבוקר. . .
 על כל אדם התובע טובת הנאד. להופיע במקום ובשעה
 הנ״ל שאם לא כן יתן בית המשפט את הצו שימצא לנכון.

 ב. גלעדי, דשם.

 י׳ באלול תש״ח (14 בספטמבר 1948).

 בית המשפט המחוזי בתל-אביב.
 תיק ירושה 220/48

 בענין ירושת המנוח דוד צייכנד מרחובות.
 המבקשת: פרידה צייכנר מרחובות.

ה נ מ ז  ה
 להוי ידוע כי המבקשת הגישה לבית המשפט המחוזי
 בתל-אביב בקשה למתן צו המכריז על ירושת המנוח דוד
 צייכנר מרחובות, וכי בית המשפט המחוזי ידון בבקשה זו
 ביום כ״ו באלול תשי׳ח (30 בספטמבר 1948), בשעה 9 בבוקר.
 על כל אדם התובע טובת הנאה בירושה הנ״ל להופיע
 במקום ובשעה הנ״ל שאס לא כן יתן בית המשפט את הצו

 שימצא לנכון.
 ב. גלעדי, רשם.

 ה׳ באלול תש״ח (9 בספטמבר 1948).

 בית י המשפט המחוזי בתל-אביב.
 תיק ירושה 221/48

 בענין ירושת המנוח מתתיהו קוולד מרחובות.
 המבקשת: רחל קוולד מרחובות.

ה נ מ ז  ה
 להוי ידוע כי המבקשת הגישה לבית המשפט המחוזי
 בתל-אביב בקשה למתן צו המכריז על ירושת המנוח
בית המשפט המחוזי ידון  מתתיהו קוולר מרחובות, וכי ץ
 בבקשה זו ביום כ״ו באלול תש״ח (30 בספטמבר 1948)

 בשעה 9 בבוקר.
 על כל אדם התובע טובת הנאה בירושה הנ״ל להופיע
 במקום ובשעה הנ״ל שאס לא כן יתיך בית המשפט את

 הצו שימצא לנכון.
 ב. גלעדי, רשם.

 ה׳ באלול תש״ח (9 בספטמבר 1948).

 בית המשפט המחוזי בתל״אביב.
 תיק ירושה 222/48

 בענין ירושת המנוח מרדכי לימונציק מהרצליה.
 :המבקשת: רחל לימונציק מהרצליה ע״י באי-כוחה
 עורכי הדין א. י. אלדאי (קירשנבוים), ד״ד ה. קיצינגר
 וד״ד י. כ. מגורי, שכתובתם למסירת הודעות היא ברחוב

 אחדיהעם 38, תל-אביב.
ה נ מ ז  ה

 להוי ידוע כי המבקשת הגישה לבית המשפט׳ המחוזי
 בתל-אביב בקשה למתן צו המכריז על ירושת המנוח מרדכי
 לימונציק מהרצליה וכי בית המשפט ידון בבקשה זו
 ביום כ״ו באלול תש׳יח (30 בספטמבר 1948), בשעה 9

 בבוקר.
 על כל אדם התובע טובת הנאה להופיע במקום ובשעה
 הנ״ל שאם לא כן יתן בית המשפט את הצו שימצא לנכון.

 ב. גלעדי׳ רשם.

 ה׳ באלול תש״ח (9 בספטמבר 1948).

 בית המשפט המחוזי בתליאביב.
 תיק ירושה 223/48
 בענין המנוח תיאודור בדציון פוחובסקי מתל-אביב.
 ובבקשת: בלה פוחובסקי, 9דח׳ נחמני 35, תל־־אביב,
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 המשפט המחוזי בתל־אביב בבקשה למתן צו המכריז על
 ירושת המנוח יוסף חיים פרידמן וכי;בית המשפט ידון
 בבקשה בתל־אביב ביום ־י״ד בתשרי תש״ט (17 באוקטובר

 1948) בשעה 9 בבוקר.
 על כל אדם התובע טובת הנאה להופיע במקום ובשעה
 הנ״ל שאם לא כן יתן בית המשפט את הצו אשר ימצא לנכון.

 ב. גלעדי, רשם.
 י׳ באלול תש״ח (14 בספטמבר 1948).

 בית המשפט המחוזי בתל־אביב.
 תיק אפוטרופסות 246/48
 בענין מינוי אפוטרופוס על הקטנים בת־עמי ליפשין,

 אביבה ליפשין ופניני ליפשין.
 המבקש: צבי ליפשין מרח׳ ארלוזודוב, רחובות, ע״י
 באי־כוחו עורכי הדין ר. נוחימובםקי וד׳׳ד ח. אדליד, מרח׳

 אלנבי 122, תל־אביב.

ה נ מ ז  ה
 בתוקף צו בית המשפט המחוזי בתל־אביב הנושא עליו
 את תאריך היום הזה, הריני מזמין בזה כל אדם להופיע
ל תוך עשרה ימים מיום פירםום הזמנה  בבית המשפט הנ״
 זו, וליתן טעם׳ אם יש בידו טעם כל שהוא׳ מדוע לא ינתן
 צו הממנה את המבקש צבי ליפשין כאפוטרופוס על הקטנים
 בת־עמי ליפשין, אביבה ליפשין ופניני ליפשין, שאם

 לא כן יתן ׳בית המשפט את הצו הנ״ל.
 ב. גלעדי, רשם.

 ט״ו באלול תש״ח (19 בספטמבר 1948).

 בית המשפט המחוזי בתל־אביב.
 תיק ירושה 247/48

 בענין עזבון המנוחה פנינה.ליפשין מרחובות.
 המבקש: צבי ליפשין, מרח׳ ארלוזורוב רחובות, עי׳י
 באי־כוחו עורכי הדין ר. נוחימובםקי וד״ר ח. אדליד,

 מרח׳ אלנבי 122, תל־אביב.

ה נ מ ז  ה
 להוי ידוע כי המבקש הנ״ל פנה אל בית המשפט המחוזי
 בתל־אביב בבקשה למתן ~ צו המכריז על ירושת העזבון של
 המנוחה פנינה ליפשין וכי בית המשפט הנ״ל ידון בבקשה
 זו ביום כ״ו באלול תש״ה (30 בספטמבר 1948) בשעה

 9 בבוקר.
 על כל אדם התובע טובת הנאה להופיע בבית המשפט
 תוך התקופה הנ״ל, שאם לא כן יתן בית המשפט את הצו

 אשר ייטב בעיניו.

 ב. גלעדי, רשם.
 ט״ו באלול תש״ח (19 בספטמבר 1948).

 בית המשפט המחוזי בחיפה.
 תיק ירושה 44/48 א׳

 בענין ירושת המנוחה יוכבד הירשקורן מחיפה.
 המבקש: מרדכי הירשקורן מרחוב ארלוזורוב 70א/
 חיפה, ע״י בא־כוחו עורך הדין נ. בלוק, מרחוב הרצל 22,

 חיפה.
ה נ מ ז  ה

 להוי ידוע כי המבקש הגיש לבית המשפט המחוזי
 בחיפה בקשה להכריז על ירושת המנוחה יוכבד הירשקורן
 מחיפה וכי בית המשפט ידון בבקשה זו ביום כ״ט בתשרי

 תש״ט (1 בנובמבר 1948) ׳בשעה 10 בבוקר.
 על כל אדם התובע טובת הנאה להופיע במקום ובשעה
 הנ״ל שאם לא כן יתן ׳בית המשפט את הצו שימצא לנכון.

 ש. רזי, רשם.
 ט׳ באלול תש׳׳ח (13 בספטמבר 1948).

 הנ״ל שאם לא כן יתן בית המשפט המחוזי בתל־אביב את
 . הצו אשר ייטב בעיניו.

 ב. גלעדי, דשם.

 בית המשפט המחוזי בתל־אביב.
 תיק ירושה 228/48

 בענין עזבון המנוח שמואל בדוי מתל־אביב.
 המבקשת: יוזה בדוי מתל־אביב, ע״י באי־כוהה עורכי־
 הדין י. בן־ימיני וד״ר א. וורכהיימר מרחוב אחד־העם 13,

 תל־אביב.
ה נ מ ז  ה

 להוי ידוע כי יהד, בדוי הגישה לבית המשפט המחוזי
 בתל־אביב בקשה למתן צו המכריז על ירושת המנוח
 שמואל בדוי מתל־אביב, וכי בית המשפט ידון בבקשה

 זו כעבור שלושים יום מיום פירםום הזמנה זו.
 על כל אדם התובע איזו טובת הנאה בירושה הנ״ל
 להופיע בבית, המשפט תוך התקופה הנ״ל שאם לא כן יתן

 בית המשפט את הצו שימצא לנכון.
 ב. 'גלעדי, רשם.'

 י׳ באלול תש״ח (14 בספטמבר 1948).

 בית המשפט המחוזי בתל־אביב.
 תיק ירושה 229/48

 בענין ירושת המנוח משה צ׳רנוב מתל־אביב.
 המבקשת: חוה צידנוב ע״י בא־כוחה עורך הדין זאב

 ברוכשטיין מרחוב יהודה הלוי 36, תל־אביב,
ה נ מ ז  ה

 להוי ידוע כי המבקשת הגישה לבית המשפט המחוזי
 בתל־אביב בקשה למתן צו המכריז על ירושת המנות משה
 צ׳רנוב מרחוב חובבי ציון 45׳ תל־אביב, וכי בית המשפט
 ידון בבקשה זו בתל־אביב ביום א׳ בחשון תש״ט (3 בנובמבר

 1948) בשעה 9 בבוקר.
 על כל אדם התובע טובת הנאה להופיע במקום ובשעה
 הנ״ל שאם לא כן יתן בית המשפט את הצו שימצא לנכון.

 ב. גלעדי, רשם.

 י׳ באלול תש״ח (14 בספטמבר 1948).

 בית המשפט המחוזי בתל־אביב.
. תיק ירושת 233/48  י

 בענין המנוח יצחק ברקוביץ, מפתח־תקוה.
 המבקשת: שושנה ברקוביץ מרח׳ הרצל׳ פתח־תקוה,
 המיוצגת ע״י בא־כוחה עורך הדין ד״ד ש. ויקםלבום, מרח׳

 שטמפפר 7, פתח־תקוה.
ה נ מ ז  ה

 .להוי ידוע כי המבקשת הנ״ל הגישה לבית־המשפט
 המחוזי בתל־אביב בקשה למתן צו המכריז על ירושת עזבון
 המנוח יצחק ברקוביץ מפתח־תקוה וכי בית המשפט ידון
 בבקשה זו בתל־אביב ביום ב׳ בחשון תש״ט (4 בנובמבר

 1948) בשעה 9 בבוקר.
 על כל אדם התובע טובת הנאה להופיע במקום ובשעה
 הנ״ל שאם לא־ כן יתן בית המשפט את הצו שימצא לנכון.

 ב. גלעדי, דשם.

 י׳ באלול תש״ח (14 בספטמבר 1948).

 בית המשפט המחוזי בתל־אביב.

 תיק״ ירושה 237/48
 בענין עזבון המנוח יוסף חיים פרידמן מרמודגן.

 המבקשת: צפורה (פייגה) פרידמן מרמודגן, בית
 וינוקור, רח׳ בן יוסף ע״י בא־כוחה עורך הדין ד״ר ל.

 אדלרשטיין מתל־אביב.
ה נ מ ז  ה

 להוי ידוע כי צפורה (פייגה) פרידמן פנתה לבית
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 בית המשפט המחוזי בירושלים.
 חיק ירושה 26/48
 בעינן המנוח רחמים יום טוב מזרחי, והידוע גם

 בשמות רחמן טובו ורחמן שם טוב מירושלים.
 המבקשת: צאלחה (שולמית) בת יוסף זכריה מירד
 שלים על ידי בא־כוחה עורך הדין א. מיבאלי מרח׳ בך

 יהודה 23, ירושלים.
ה נ מ ז  ה

 להוי ידוע כי המבקשת פנתה אל בית המשפט המחוזי
 בירושלים בבקשה למתן צו המכריז על ירושת עזבון בעלה
 המנוח רחמים יום טוב מזרחי והידוע.גם בשמות רחמן
 טובו ורחמן שם טוב וכי בית המשפט ידון בבקשה זו
 ביום כ״ה באלול תש״ח (29 בספטמבר 1948) בשעה 9 בבוקר.
 על כל אדם התובע טובת הנאה להופיע במקום ובשעה

 הנ״ל שאם לא כן יתן בית המשפט את הצו שימצא לנכון.
 פ. לוינשטיין, רשם.

 ד׳ באלול תש״ח (8 בספטמבר 1948).

 פקודת החברות
 מינוי מפרקים

 שם החברה: מרכז הגליל, חברה להובלה בע״מ
 בפרוק.

: רחוב הנמל 33׳ חיפה. ם ו ש ר ד ה ר ש מ ת ה ב ו ת  כ
: בית המשפט המחוזי בחיפה. ט פ ש מ ת ה י  ב

ק מם׳:־ 164/47.  תי
: 1. ש. פ. פרונמן׳ עודד דין; ם י ק ר פ מ ת ה ו מ  ש
 2. ד. אלמגור, דואה חשבון מוםמד.

: 1. רחוב הרצל 44, חיפה? ת ו ב ו ת  כ
 2. רחוב אחד־העם 68, תל־אביב.

: 1. 1 באוקטובר 1947« ם י י ו נ י מ י ה כ י ר א  ת
 2. 29 בנובמבר 1947.
 : ח. קוזלוב

 האפוטרופוס הכללי
 מקבל הנכסים הרשמי

 הודעה לתובעים
 בענין רכוש הנעדר פרידריך אבדלה.

 ניתנת בזה הודעה לכל .אשר לו תביעות נגד רכוש
 הנעדר הנ״ל להגיש את תביעתו ׳בכתב ביחד עם ההוכחות
 שברשותו במשד חודש ימים מיום פירםום הודעה זו בעתון
 הרשמי לאפוטרופוס הכללי, ת. ד. 2787, תל־אביב, ולציין

 בתביעה את שמו, כתובתו ופרטי תביעתו.
 תביעות אשר תתקבלנה אחד הזמן שנקבע לעיל לא

 תלקחנה בחשבון.
 ח. קוזלוב

 האפוטרופוס הכללי

 הודעות על פירוק שותפויות
 ו.

 פימנטל את גרינבאום.
 נמסרת בזה הודעה, כי השותפות דלעיל שעליה נת
 פרסמה הודעה בעתון הרשמי מספר 1125, מיום 21 באוגוסט

 1941, נתפרקה ביום כ״ד בםיון תש״ח (1 ביולי 1948).
 (תיק מם׳ 3882).

.11 
 הטוחן.

 נמסרת בזה הודעה כי השותפות דלעיל שעליה נת*
 פרסמה הודעה בעתון הרשמי מספד 1397 מיום 22 במרץ
 1945, עמ׳ 379, נתפרקה ביום כ״א בתמוז תש״ח (28

 ביולי 1948).
 (תיק מם׳ 6685).

 י. גביזון,
 הרשם הכללי, רושם השותפויות.

 ״שש״ בע״מ (בפרוק מרצון)
 הודעה לנושים

 ניתנת בזה הודעה לנושי החברה הנ״ל כי עליהם להגיש
 את תביעותיהם תוד 30 יום מיום פירםום הודעה זו למפרק
 לפי הכתובת: רחוב לילינבלום 26, ת. ד. 1990, תל־אביב.

 י. אדרת, עודד דין .
 מפרק ״שש״ בע״מ (בפרוק מרצון)

 בית המשפט המחוזי בירושלים.
 תיק ירושה 22/48
 בענין המנוחה סימה רחל רוטבלאט (מבית שיקרקה),

 מגומבין, פולניה. . .
 המבקש: שלום רוטבלאט, מרח׳ רשב״ם 13, ירושלים,
 ע״י באי־כוחו עורכי הדין ד״ד יוסף פרנק וד״ר א. וינר,

 מרחוב בן־יהודה 1, ירושלים.
ה נ מ ז  ה

 להוי ידוע לכל אדם כי שלום רוטבלאט מירושלים
 פנה אל בית המשפט המחוזי בירושלים בבקשה למתן צו
 המכריז ׳ על ירושת עזבונה של המנוחה סימה רחל רוט־
 בלאט (מבית שיקרקה), וכי בית המשפט ידון בבקשה
 ביום כ״ה באלול תש״ח (29 בספטמבר 1948) בשעה 9 בבוקר.
 על כל אדם התובע טובת־הנאה להופיע ־במקום ובשעה
 הנ״ל, שאם לא כן יתן בית המשפט את הצו אשד ייטב

 בעיניו. יי
 פ. לוינשטיין, רשם. •

 ד׳ באלול תש״ח (8 בספטמבר 1948).

 בית המשפט המחוזי בירושלים.
 תיק אפוטרופסות 23/48
 בעניו מינוי אפוטרופםים על הקטנים אודה תג׳ר,

 שלמה ברוך תג׳ד ויוסף נסים תג׳ד.
 המבקשת: דינה תג׳ד, ע״י בא־כוחה עודר הדין א.

 ראנד מרחוב בךיהודה 4, ירושלים.
ה נ מ ז  ה

 בתוקף צו מאת בית המשפט המחוזי בירושלים, הנושא
 עליו את תאריד היום הזה, הנני מזמין בזה כל אדם להופיע
ד עשרה ימים מיום פירםום הזמנה זו, ו  ׳בבית המשפט הנ״ל ״
 וליתן טעם,, אם יש בידו טעם כל שהוא, מדוע לא ינתן צו
 הממנה את דינה תג׳ד ומשה הדיה ביחד לאפוטדופםים על
 הקטנים אודה תג׳ר, שלמה ברוך תג׳ר ויוסף נסים תג׳ר
 ועל רכושם, שאם לא כן יגש בית המשפט ליתן את הצו

 הנ״ל כאמור.
 פ. לוינשטיין, דשם.

 ד׳ באלול תש״ח (8 בספטמבר 1948).

 בית המשפט המחוזי בירושלים.
 תיק ירושה 24/48
 בענין המנוח חיים תג׳ר הידוע גם בשם חיים יצחק

 תג׳ר.
 המבקשת: דינה תג׳ר, משכונת שעדי צדק׳ ירושלים,
 באמצעות בא־כוחה עודד הדין א. דאנד מרח׳ בךיהודה 4,

 ירושלים.
ה נ מ ז  ה

 להוי ידוע כי המבקשת דינה תג׳ר פנתה לבית המשפט
 המחוזי בירושלים בבקשה למתן צו המכריז על ירושת
 עזבון המנוח חיים תג׳ד (הידוע גם בשם חיים יצחק
 תג׳ר) וכי בית המשפט ידון בבקשה הנ״ל ביום כי׳ה באלול

 תש״ח (29 בספטמבר 1948) בשעה 9 בבוקר.
 . על כל אדם התובע טובת הנאה להופיע במקום ובשעה
 הנ״ל שאם לא כן יתן בית המשפט את הצו אשר ימצא

 לנכון.
 .פ. לוינשטיין, דשם.

 ד׳ באלול תש״ח (8 בספטמבר 1948).

 בית המשפט המחוזי בירושלים.
 תיק ירושה 25/48

 בענין המנוח אליהו בן יעקב חנון.
ה נ מ ז  ה

 בתוקף צו בית המשפט המחוזי בירושלים מתאדיד היום
 הזה, הריני מזמין בזה כל אדם להופיע בפני בית המשפט
 הנ״ל תוך עשרה ימים מתאריך פירםום הזמנה זו, ולהראות
 סיבה, אם ישנה בידו סיבה כל שהיא, מדוע לא ינתן
 . ליעקב חנון צו להנהלת כל עזבונו של המנוח אליהו חנון
 במטלטלים, זכויות ואשראי וכן בנכסי דלא ניידי מסוג
 ״מירי״ ו״מולק״, ובהעדר כל התנגדות כזאת, יגש בית

 המשפט ליתן את הצו שימצא לנכון.
 פ. לוינשטיין, דשם.

 ד׳ באלול תש״ח (8 בספטמבר 1948).
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