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 המחיר: גררמ ו>חצי - בליון 39, החמשה עשר למרץ 1921 (**0 בתוי ™0 ירל-פע^ויט בחדש

 פקודה לסדור המשטרה
 בפלשתינה(אץ)

 הג־רניה: היות שנמצא לנכון לסדר"מהדש [את המשטרה י
 ולעשותה' לכלי מכשר יותר למניעת פש^ים ולגלךימ

 עד.כן מצוהיייבזה הנציב העליון; לפלשתינה (א״י)!

1 _ : ר מ א ת ל ן ל ^  י ^
 פעיף! הנאורים: י : (1) למונחים וליטוייםיהגיאןם כפקודה זו יהיה!
אותו המושג אשר יקבע להמ -להלן, ז חוץ אם יש דברן  ״

 • מתנגד למושג יזה בנושא או בה'משך-ד1ענינים: ואלה הם:!
״מושל המחוז״ פרושי דןפקיד האזרחי!  המונח-:
 . הראשי • הממונה -על. ההנהלה •העליונה >יל המחוז; - ן
 המונח ;,שופט׳ שלום״ יכולל את י כלי בני אדם ברווה
 תחומי פלשתינה (א״י).המשתמשים בבל השלטון של
1 . 0  : שופט שלום או בחלק ממנ
 המונח ״שואר״ כולל את כל האנשים שירשמו לפי

 ישיייזייז״? «1»

 1 פקודות.
 ,פקודת המשטרה 1921.

־ הודעות רשמיות* ע , • 
״  הוצאת בהמות להריל. י ״

ת ומות. ת  מ

ות פקודו!- העתיקות. "י•  תקנ
 , 01 הודעות מהמחלקות

 י?־^; י רשום חברות ושותפויות.

, _ בית הז־אר.  י
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 הפעולות של בתי הדין האלה.

 (6) כל השומרים, חוץ מאלה שנזכרו בכיעיף (4)
 של פקודה זו, יתמנו בהתאם לאי-אלה תקנות >גייאשרן,
 הנציב העליון כפעם בפעם, על ידי מנהל בטחון ך|עמ,
 םגן המנהל, עוזר המנהל ומפקד המשטרה במחוז אשר
 יוכלו לפטר כל שוטר שחושבים אותו לעצל, לנר־פדל או
 לבלתי-ראויי ,למלוי תפקידיו, או להעמידו או להורידו
 ממדרגתו. ויש להטיל, על כל שוטר הממלא את!נפקידו
ת עצמו] לבלתי  בלי זהירות וברשלנות או אשר יעשה א

 מועיל למילוי התפקיד על ידי איזה מעשה, א,ל[
 הענשים דלהלן, היינו:

י פסיד ו  מנ
 זעירים

 (א) לקנסו באיזה סכום אשר לא יעלה ליו תר
 ממשכרת חדשית אחת

 (ב) מאסר בקםרקטין־צבאי לתקופה של;עשרה
 ימים, לא יותר, יהד עם ענש, תרגילים, שמירה מייוח! ת,

 עבודה קשה או שרות אחרת או בלי זו;

 (ג) ׳ ימנעו מאתו תשלומים הניתנים בשלניל
 ״הנהגה טובה׳; |

 (ד! יעמידוהו -במשמר־המשטףח לתקופה 4;ל
 יום, לא יותר, בעבודה קשה ומנות מזון מצומצמות,
 בלי זה \ ,

± 0 

 או

 (\ז\ לפטרו מאיזה משרה שהיא או לםלק | מא)תו
 כל זכות או תשלומים מיוחדים. !
 ו

 יה|ןר
 מקרב

 אכן כל האשמה המוגשה בהתאם לפקו«!ו ו
 שוטר שמדרגתו גבוהה מזו של סרגינט מיור _
 בהי־ רק מושל מחוז או בית־דץ להטלת משמעת

 המחלקה, אשר יתן את פסקו על האשמה זו.

 (7) על כל שוטר לקבל, בעת התמנותו, תעוזןה
 חתומה בחותם מנהל בטחון העם ועל גבי אותו הטופס

 אשר בהוספה 1. ^ י יי

 לתעודה לא יהיה כל תקןן כשיחדל האדם הנזכר

 תעודות
 לשוטרים

 על
 מסירת תעודה:

 בה להיות שוטר מאיזו סבה שהיא, ובמקרה זה,
 למסר אותה תיקן ומיד לכל-שוטר״ אשה לו הזכות לקבלה,

 שוטר לא יחדל להיות שוטר. בסבת העצרו ממלוי
 תפקידו או קפני׳הכלאו. במשך זמן העצרו או הצלאו,
 יפוי הכה, התפקידים והזכויות שנתנו לו בתור שוט[,
 ישארו תלויים ועומדים: אפס כי האחריות, המשמעת
 והענשים יוסיפו לחול עליו כאלו לא היה עצור או כלוא.

 י • י י ליי־

 (8) כל שוטר בהתקבלו למשרה יהיה] עליו
 להשבע שבועת־השרות לממשלת פלשתינה(א״י) ולחת ש

 על ההודעה הנזכרת בהוספה 2, של פקודה זו,

 (9) שום שוטר לא יוכל לחיות בן־חורין להמתלק
 מתפקידי משרתו במשך שתי השנים הראשונות לשרותו,
 מלבד אם הורשה לכך ביחוד-על ידי המפקד במחוז או
 על ידי פקיד אחר הרשאי לתת רשיון כזה, ואחרין
 שנתאשר י מינויו לא יוכל מבלי רשות המפקד במחוז
 להסתלק ממשרתו, מלבד אס יימסר לפקידו העליון>הוןדעה

. . . ־ ״ ג ׳ ש ד  בכתב, לא פחות משלשה ח

 שבועת אמונים

 תנאי. פטורים
 של שוטרים

 ת כח
 טרה

 זת
 5ו5ה

ס ע ה  י

 המונח ״מפקד המשטרה במחוז״ כולל כל עוזר
 למפקד במחוז או אדם אחר שנמנה על פי פקודה כללית
 או פרטית, למלא באיזה מחוז, אחרי כל התפקידים של

 מפקד משטרה במחוז, או מקצתם לפי פקודה זו.

 המונח ״נכסים״ כולל כל נכסי דניידי, כסף* או
 בטחונות־ערך.

 המונח ״אדם״ יכלול גם חברה או. התאגדות

 המונח־ ״חדש״ פרושי. ירח ימים לפי הלוח האנגלי.

 ־ מלים שהן ביחיד כוללות גם את הרבים, ומלים שהן
 ברבים כוללות• גם את היחיד.

ת הנקבה.  מלים שהן בזכר כוללות גם א

ת ממשלת פלשתינה ח ת  (2) כל מוסד המשטרה ש
 (א״י) יחשב למטרת פקודה זו לכח משטרה אהד, וצריך

 שירשם באופן רשמי.

 (3) ההשגחה על המשטרה בכל רחבי פלשתינה
 (א״י) תהיה נתונה בידי הממשלה: ומלבד כאמור
 בהוראות פקודה זו, אין לשום בן־אדם, פקיד, או בית־
 משפט, הזכות למנות, לבטל או לבקר איזה פקיד של

 ;'המשטרה.

- >4) 'הנהלת המשטרה בכל רחבי פלשתינהןא״י)
 תמםר לידי פקיד אחד שיכונה־ בשם ״מנהל בטחון העם״
 •ולידי סגני מנהלים, ולעוזרי-מנהלים שתמנם הממשלה,

 י לפי ראות עיניה.

 הנהלת המשטרה במקום סמכותו של מושל המחוז
 תמסר למפקד במחוז ולעוזריו לפי מה שתמצא הממשלה
ת השגחתו הכללית של מושל המחוז ח  לנחוץ ותהיה ת

 . והנהלתו. ר

 ״״״ שלטון הבקרת הכללית וההנהלה יהיה נתון בידי
 מושל המחוז ויצטמצם כדי הכה שנגדר בסעיפים •הבאים
 ־־•׳׳•־ בפקודה זו אוי כפי שיקבע בתקנות או בחוקים הדנים
 י בשאלת המשטרה אשר תוציאס ממשלת פלשתינה(א״י).

 ן צהטאת (5ן :־ רשאי מנהל בטחון העם, לפי מה שיפל דברי
 גת לכונן בתי־משפט למשמעת בכדי לשפט את אנשי
 המשטרה בעברם על עברות חמורות ובמקרים שאין
 הם ממלאים חובתם כראוי לפי הוראות פקודה זו. בתי

 דין להטלת משמעת מסוג זה יתכוננו כדלקמן

: — מפקד משטרה במחוז, שאינו זה  נ ש י א
ת פקודתו, או איזה מושל ח  שהנאשם עומד באפן ישר ת

 מחוז או מושל נפה אם הנציב העליון מנהו לכך.

 ח ב ר י ם: _ שני קצינים מהמשטרה או
 פקידים עליונים מהממשלה שאינם פחותים במדרגתם
 מהנאשם.׳ הקצין המגיש את,האשמה על אחד מחברי

 המשטרה לא יוכל להיות חבר בית הדין.

 בתי דין כאלה, ישתמשו בכה שלטונם בתוך
 הגמלים שנקבעו לפי פקודה זו. וכל פעולותיהם תהיינה
 זקוקות לאשור מנהל'בטחון-העס. מנהל בטחון העם
ות להנהלת  יוציא פעם בפעם, באשור הנציב העליון, תקנ

0 
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 בתוך האזורים שנזכרו במנשר הני> י ו

 ג) לפי סטן (5) של סעיף זה, תוטלנה הוצאות כה
 המשטרה שנוסף כנ״ל על שכס תושבי האזורי שנזכר

^:^^ 
 ח מושל המחוז יטיל את ההוצאות ןץנ״ל על
 התושבים האחראים לשאתן, ושאינם פטורים קפי הסמן
זר תעשה לפי מה שיחרץ המושל  הבא להלן.. חלוקה.
 במחוזו בהתאם לרכוש התושבים שבתוך האזור הנ״ל,
 ואחרי חקירה ודרישה שתעשה בהתאם למה שימצא

 המושל לראוי. * • ; ו

 ד!) רשאי הנציב העליון, על פי פקודה, לסלק מעל
 איזה בני-אדם או סוג או.מפלגת תושבים את!האחריות

י ־ •י | י. ל ״ נ ז  . במשא חלק מההוצאות ו

 (0 כל מנשר •שהופיע לפי סמן (א) ה|״ל צריך
 לקבע מהי התקופה שבה יהיה לו תקף,־אבל יש-להפסיקו
 לאיזה זמן או להמשיכו, כפעם בפעם, לתקופה אחת או
 תקופות חדשות — לפי מה שימצא הנציבזהע^יון לראוי

" ׳ ׳ ״ ׳  להורות בכל מקרה ומקרה. ן :

 (5!) אם באיזה אזור שביחס &ליר עומד
סב מקרה מות  בתקפו מנשר שנזכר בסעיף חקודמ_חו
̂די ׳התנהגותמ  או אסון או ׳אבדה או הפסד-נכסי׳ס, על י
 ־הרעה של תושביהאז־ור הנ״ל, יכול תושל חלווןןן שנזוק
 מחמת התנהגות רעה כזאת,-להגיש בתוך: חדש אחד
 מיום הנזקו או ׳בתוך זמן יותר קצר ־שיוכל• להיקבע,
 בקשת-פצוי, יאל מושל# המחוז או אל סגן מושל הנפה

" ' - ־ י > י נ  שבתוכו נמצא* האזור ה

 (ב) ולפיכך יכול מו#ל המחוז, באשון הנציב העליון,
 אחרי חקירדז שתראה בעיניו' לנחוצה,; ואם איזה כה
 משטרה נו־םף נקבע באזור יאו לא, לפי! הם|עיף הקודם,

1 | — ן מ ק ל  לעשות* אתי אחד הדברים ד

 .(1) , להודיע מי המה.האנשים־ שחוסל להם היזק
מחמת התנהגות! רעה'כזאת. ,  ע״י הנהגה׳ רעה כנ״ל או

 (2) לקצב את" סכום חפצוי י שצריך!לשלמו לבני
 האדם הנ״ל ואת אפן חלוקתו ביניהם! |

חמדה שעל פי)ת י|סל'קו תושבי  (3) להעריך את.
 האזור את. הסכום הג״ל,'מלבד המבקשום הפטורים מכל

 אחריות־שלום"לפגי •סימן הסעיף הבא. |

 אכן •לא יוכל-מושל־ המחוז להצהיון הצהרה או
 להעריך הערכה .לפי.סעיף* דנן, אל^ אינם הוא סובר
 שההיזק׳ האמור, ־קרה בסבת פרעות אד $ספ(ה בלתי-חקית
מכל אשמה ־ביחס :  בתוך האזור, ושהאדם הנזרק. הנהו"נקיז

 .למאורעות שהסבו את ההיזק הנ״ל.1 \
 ןיג) י יכול המושל'במחוז, על פי פקודה, לסלק מעל
 : איש או סוג או מפלגת-תושבים,את.מאחריות בתשלום

 \ איזה שעור של פצוי. ־ ..... \

0 . כל הודעה או הערה, * ?קודה שיצאה ) 
 מלפני מושל-המחוז לפי הסעיפים ןב< ו־(ג׳|, ׳זקוקות לעיון

ת פצוי ת  מ
 *סובאים

 מההנהגה
 הרעה סל
 התושבים

 להתפטר, -וכי אין להתפטרותו כל קשר עם האחריות
 י החלה עליו בגלל איזה מעשה או הנהגה רעה מצדו,
 שאפשר להענישו עליהם לפי פקודה זו או כל חק אחר.

 אסור *שוטרים (0!) שום שוטר לא יוכל להתעסק בכל עסק או
ה באיזו משרה שאין להם שייכות לתפקידים המוטלים ־ ס ע  *התעסק ב
 אחר ׳ -עליו לפי פקודה זו, אלא אם כן, קבל רשיון מיחד לכך

 מטעם מנהל בטחון העם.

 וכות המנה* (1!) יוכל מנהל בטחון העם ־להוציא פעם בפעם,
 .?התקין תקנות באשור הנציב העליון, אי אלה פקודות ולהתקין תקנות,
 לפי מה שימצא לנכון בנוגע לארגון כה המשטרה,
 סדורה, חלוקתה ומשמעתה, למקומות שבהם ידורו אנשי
 המשטרה ולשרויות המיוחדות שעליהם למלאתן,
 לבקרתם, למדיהם, לכלי־זינם, ולכל התשמישיס האחרים
 שצריך להספיק להם, למסירת הודעות ולקבלת ידיעות
 וכל ענין קשור או אשר לו שייכות עם הכשרתה של

 ־ המשטרה.

 מנוי-שוטרים 120) רשאי מנהל, בטחון העם או איזה סגן־
 *נוספים ע* י מנהל, עוזר-מנהל או מפקד במחוז, .בהכנעם לההנהלה
 השבוז היחיד הכללית של מושל המחוז לשלח על פי בקשת איזה אדם
 • - ־המוכיח את הנחיצות לזה, מספר נוסף של שוטרים בכדי
 ־ י להחזיק סדרים .באיזה מקום׳ למשך זמן שימצא לראוי.
ת פקודות המפקד במחוז ויהיה ח ת  כה זה יעמד ביהוד ׳

 על חשבון האדם שהגיש ־את הבקשה.

 אכן מותר יהיה.לאדם שהגיש את הבקשה למסר
 הודעה בכתב חדש אחד קודם למנהל בטחון העס, סגן־
 המנהל, או ׳ עוזר־המנהל, .או המפקד במחוז ולדרש
 .׳ שהשוטרים שנשלחו.כנ:> ישיבו אותם חזרה, ואדם זה
 \ י׳ - יהיה פטור מההוצאות־של כה נוסף זה, מיום כלות מועד

 % , ההודעה.

 י ־. . (3!) בכל פעם שצריך ליפד באיזה הלק של
 המדינה, איזו מםלת־ ברזל, תעלה או אחת מעבודות
 צבוריות, בית הרשת או מוסד מכחרי או להתעמק בהם
ח נ  ומנהל בטחון העם מוצא שמן'ההכרח להשתמש ב
 '0#ה בוםף בסבת ההתנהגות או החשש מפני התנהגותם של
 בני־האדם ׳העוסקים בעבודה הג״ל. בית החרשת או
,בהפנמת הנציב העליון,־לשלח  העסק, אזי רשאי המנהל,
 כה נוסף אל אותו,. המקום ולהשאירו שם כל זמן שיש
 צרך .בדבר ולהוציא פקודות, כפעם בפעם, לאנשים
 שבידם נמסרה •הבקרת או השמירה על ההון המשמש
י המלאכה, העסקת בית־החרשת או העסק, לשלם לצרכ ' : 

 < לכה הנוסף שנהיצותו מרגשת, ועל בני אדם אלה לדאג
 ;1¡ ; י לכך שישולם להם כאמור.

 י.

ה ׳' (14)- א) רשאי הנציב העליון להודיע במנשר ם \ נ ^ 
ן ׳שיתפרסם -בעתון־ הרשמי!ובאיזה ׳אופן אחר לפי מה | מ * 
^0 שיפקד, שאיזה אזור נמצא במצבי פרוע או מסוכן, או . ' 
 4?׳-שלרגלי התנהגות התושבים .דהתם או סוג או מפלגה

 &ניסי0הס, מן׳ הראוי להגדיל-את מספר השוטרים.

 מנוי כה נוסך*
 י&שביבת

 %#&^ודהברז*

«111»1§11 
 זי1־< •י.

 ב) לפי הרשות הנ״ל, •רשאי מנהל בטחון העם או
ד אחר המרשה מאתו לדבר הזה, להשתמש באיזה  > / פקי
 כה משטרה כהוספה יעל הכח, הרגיל השלם ולהשכינו

* • ¡ • 1 6 
• ״ - ־ / ; / 
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 ע״י שוטרים. להשתמש.בשום שלטון מלבד זה שנקבע לשוטר לפי
 פקודה זו, וכל פקודות אחרות •שתצוגה לאחר כך
 ׳לבקרת המשטרה או לעריכת •סדרי-קשפטים: בדיני

 ענשים.

 שוטרי הכפה (21) שום דבר מהנאמר בפקודה זו לא יחול על איזה
 לפו פקודה
 יה חפעי־פיש

 ;מטרות
 תמיד על
 שוטר, בכל

 שוטר בכפר אלא אם ־כן נרשם בתור ש1טר
 זו, שוטר זה בהרשמו, תחולנה עליו הוראו

 הקדומים,

 (22) כל שוטר נחשב, בשביל
 הנכללות בפקודה זו, כאילו הוא עומ
 משמרתו, ויש להעסיקו, בכל־עת בתור

 ׳מקום בפלשתינה (א״י).

 צית תיכף ומיד
 הכה החוקי
 ולקבץ! ידיעות
 בעד ס7טי
 ת העברינין
 של1 הרשות

 ו
 ים !טםפיקים
 י־כה, לאחת
 כל! מםבאה,

 שוטרים.הנשארים

 תמיד עא

 משמרתם, יכואים

 אשאחם א* ־ כא

 ׳מקום.

 פ. (23) חובה מוטלת על כל שוטר
 ולמלא אחרי יכל הפקודות ולהשתמש ב^פוי־

 הנמסר לו על ידי־ פקידות בת־םמך,
; למנוע  הנוגעות לשלום הצבור ולמסרן

 עברות או הפרעת-שלופ: לגלות את עקב!
 ולהביאם למשפט, ולחפש אחרי כל בני-אדם
 החוקית לחפש. אחריהם, או שישנם טעמ

 לתפישתם: ורשאי כל שוטר, מבלי שום
 המטרות הנזכרות בסעיף זה. להכנם *

 קוביה,.או אל כלי מקום אחר המשמש מקללע להשחתת־ .
 חמדות או מסוג של בית פרוע.

 תפקידי השוטרי

 יפ1
 אל

 רשאי כל שוטר למסדר ידיעה לשופט (24)
 השלום, או למושל־המהוז או לסגן מושל המחוז ולדרש
 שתנתך לו הזמנה לדין, פקודת־אםור, פקודת־הפוש, או
 •־•כל דבר אחר שהוא לפי חחק, בשביל כל אדם שחטא
 חטא, ולתבוע או לעזור בתביעתו עד גמר המשפט על

 ידי בית־משפט מופמך. ן ־ •

 (25) על כל שוטר החובה לשים יד על כל נכפים
ועט־ של נכפים אלו  שאין להם דורש, ולהמציא.את האנ
 למושל־המחוז. על השוטרים להשתמש בנכמים|אלה לפי,

 • הוראות הפקודות • שיקבלון.ממושליהמחוז |

ל  מסירת.ידיעות ע

 ידי זוטרים.

 רכוש שאיי! או
 תובע. •

 בתוך המועד
 מכירתם אם
ר על פי כ מ ה ק ם  יסלים ח

 (26) יוכל מושל.המחוז להחזיק באלזה רכוש יכאת־המושא
 אעכב בידו את ולהוציא הודעה שתצין את החפצים הנכללים 4רכושזה
 הרכוש' . ולדרש מכל אדם אשר לו איזו תביעה עליהם, לערער
 ואהוציא הודעה ולהוכיח את זכותו בתוך שלשה חדשים ליום! ההודעה.

 אההרמת נכסים אם ־ (27) :א) אם אין אדם בא ותובע,
ת פוזות א. הנועד, את הנכסים הני׳ל, או א  איז תובע ב

 נמכרו, ואם לא נמכרו עד׳!,
 פקודות מושל-המחוז.

 ב) פרות מכירת נכסים אלה שלא באה ען^יהם
ת ידי הנציב העליון, בכדי לחלקם ח  תביעה, ישארו ת
 באותו האפן שיראה בעיניו לתועלת כח־המשטרה, או
 לתתו בתור גמול או פרם לאדם.שמציאם או שאפקידם,

 , . . הנציב.העליון, אפם כי:אלהשאינן טעונות עיון כאמור;
. ] . לעיל תהיינה החלטיות.  ו

 ;:׳;.:; . ־...־ .>ה) לא יתקבל כל משפט לפצויים נגד הממשלה
ת .איזה פצוי לפי סעיף ע  ביחס לאיזה חיזק, שניתן ב

 זה.

א וי. ר ^ המונח ״תושבים״ פרושו בסעיף •  .; י (0 - ב.
 י זה •ובקודם לו.אנשים אשר •להם קרקעות או רכוש דלא :
 • ניידי בין שמחזיקים בהם י בעצמם ובין ע״י פוכניהם או(
- משרתיחטיבתוך תהומי אזור כזה, וכן בעלי בתים הגובים

 דמי שכירות ישר מהדיירים או המחזיקים בקרקע כזה ,
כניהםאו משרתיהם למרות אשר ־־  •• בין בעצמם או ע״י סו

 :אין הם דרים בקרקעות,כאלה, בעצמם...

 גבית-כספיס (16) א) כלי הכספים י שצדייך'לשלמם לפי הסעיפים׳;
 אפי הסעיפים 13, 14, 15 ו:16.יגבו על ידי מושל המחוז באפן הנזכר

 14,13.12, בתקנות שנעשו על ידי הממשלה בשביל גבית קנסות:
 "־15, והשמוש ומסים. ;. . . .

) כל הכספים שנפרעו או שנגבו לפי הסעיפים • ב י ר ח  בהם א
 הגבותם. 13, 14, ו-15 צריכים להציגם לזכות קרן הנקראת ״קרן
 המשטרה הכללית״, והמשמשת ־לכלכלת כח־המשטרה

 לפי אי-אלה -פקודות ־ שתוציאן הממשלה המקומית. ....

 . י ג) כל הכספים..שנפרעו או שנגבו לפי סעיף'16
. ישלמם י מושל-המחור לבני אדם ובאותם השעורים  י

' י י י . שהכספים האלה משתלמים לפי הםעיף הנ״ל. ״י י " ; . . . .  י

 שוטרים־ י ־•־(17) ־ בהתברר שנועדה •אספה אי־הקית או שהיו
 מיוחדים פרעות, או ׳שהופרע ־'השלום, או י שיש מקום לחשש
 : למאורעות. מעין אלו ושכה־המשטרה הרגיל המשמש

 לשמירה על השלום אינו..מספיק. לה ולהגנהעל התושבים
 י ,. י. ולבטחון נכסי המקום שבו. נקראה. האספה האי־חוקית
 או היו • הפרעות,' או'הופרע השלום, "או" שחוששים לכך,
; יוצל' כל שוטר שמדרגתו' איננה נופלת מזאת של  אז
 מפקח,•לפנות,יאל מושל־המחוז.היותר קרוב אליו, סגן
 מושל המחוז, או •שופט השלום, ־בבקשה למנות מספר

 ידוע של אנשים מבין תושבי הסביבה, לפי מה שיוכל •
 השוטר לדרש, למען יעבדו בתור שוטרים מיוחדים לזמן >
 מה ובתוך הגבולים שימצא לנחוץי: והמושל, סגן המושל
 : או• שופט השלום שאליו הוגשה הבקשה, יכול, אם אינו

 ,.•::.׳.סובר. ההפך, למלא אחרי הבקשה.

" (18) לכלי שוטר ׳מיוחד שנמנה כאמור לעיל י  יפוי-כח שא שוטרים י
 מיוחדים. - . יהיו אותםיפוי-הכח, הזכויות וההגנה, ועליו למלא אחרי ־
 ). אותן החובות, ולהזדקק לאותם העבשים ולסור למשמעת:

 ־ אותן הפקודות 6מש ככל שוטר רגיל. ..

 סרוב אעבד בתור ץ19) אדם הנמנה בתור שוטר מיוחד כאמור לעיל,:
 שוטר מיוחד. והתרשל או יסרב ־לעבד כשוטר' מיחד, או לא צית לאיזו;

 פקודה ׳חוקית •-או '־•הוראה, שתנתן לו בשביל מלוי
 ; חובותיו מבלי טעם מספיק יהיה צפוי, בהשפטו בפני

̂, שופט־שלום לקנס לאי יותר מחמש לי״מ בעד כל רשול,:.  ! !•:.:.ן
 םרוב או אי-ציות

 משמוש בשאטון ,(20) שוטרים שנמנו לפי פקודה זו אינם יכולים
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 תזמרת ברחובות 0 הוא יכול גם לקבע עד לאיזו מדהןיש להשתנ
 בתזמרת ברחובות במקרה של חגיגות! וטקסים. |
 (32) א) כל מושל מחוז או מפקד משטרה במ̂ד

 או סגן מפקד משטרה במחוז, או נ!ןפק1ת משטרה, או |
 שוטר משמר שבתחנה יוכל לעצר !בעזן יל תהלמ
 המפירה את התנאים לפי הסעיף! הקודם, ויכול לצו
 על כל אספה העוברת על אהד התנאי^ הנ״ל—להת^

 ב) כל תהלוכה או אספה הממאנת ארמפרבת ל!
 לאיזו פקודה שניתנה לפי הסעיף )תקודם,:תחשב כאס

 אי־חקית.

 יפוי כה בדבר
 הפרת תנאי

 .הרשיון
 אאםפות

 ותהלוכות.

 השמירה עא הסדר (33) מחובת השוטר לשמר על הפלר בךחו!נ
 הצבוריים ובדרכי רשות הרבים, !דרכים,! מרצפות ד1ז
 ומקומות חניה, ובכל המקומות ע1ל כנוס צבוריי
 '1ם ן ובכל הבחו
 המשמשים .למעבר אניות, תעלו|ת ואגמי מים שב51
 הארץ, ולמנע בעד מעצורים בערלות האספה והתהלך
 ברחובות הצבוריים, ובדרכי ר^ות הרבים או בקר
 מקומות הפולחן בעת התפלל הציבור בתוכם, ובכל מ-נ
 שההמון יכול לעבר בסך ברחוב| דו|ך, מרצפת-ההו1^
 מקום חניה אי אפשר יהיה לעצר בהם! את התנועיה

 מרצפות מסלת־הברזל בכל הנמל

 בדרכי רשות
 הרבים ומי
 • ע" י שוטר.

 שום דבר מהנאמר בשלשת הםןלי
 הכללית של ה6

 על: פיהם.

(34) 
 הקודמים לא יפריע בעד הבקוית

 המחוזי בנוגע לענינים הנוגעים לו

 בקרת מושא
 המחוז

 התחקות בדבר (35) על השוטר להתחקות היטב בדבר
 מעשה חטא מעשה חטא שנעשה באיזה רחוב, או בדרך שהיא.יר
 שנעשה ברשות הרבים, הנחשב לחטא על פי חןק העבשים הנוכחי ןא
 הרבים אשר יצא בעתיד או על פי כל חוקים, תקנות ויה
 נוספים היוצאים מטעם הפקןדות המוסמכה ללך
 עליו להתחקות היטב בדבר כל האקרים שבהם עו:

 אנשים על תקנות כאלה או הומים! נוספים. !

 הכה אח־,> אפי
 שיא נפםא.

 חק (36) אין בלהשיג שום דבר ;מהנאמר בפ
 זו כאלו הוא מונע להביא למ|טפ1ז איזה אדם לפי
 או פקודה אחרת בשביל איזו עברה הנענשים עליך
 פקודה, או להיותו צפוי, לפי חק או פקודהיאחרת.
 או לעונש גדול יותר מאשר!נקבע בעד עברוו^ 1

 בפקודה זו.

 אכן'שום אדם לא יענש פעמים בעד עברה

ן המשפטיב! י 4  (37) ההוראות של ס
 עונשין בנוגע לקנסות, תשמשנה! לעונשים

 שהוטלו על הנדון לפי פקודה ̂ז אחרי שיצא גזו
 על ידי שופט שלום. 1

 גבית קנסות
 שהוטאו ע" י
 שופט שאום

 פרסים אשוטרים (38) כל הסכומים זןזנפרעים בתור_קנס
 אמודיעים שצריך לשלמם בעד החרמת | חפצים שלפי ההק
 שצריד אשאמם לפרעם למודיעים ישולמו ״לקרן הכללית של המש>

 ״אקח המשטרה
 הכאאית"

-שבטים (39) כל האנשים שןובאו למשפט לפי הה
 •איזה מעשה שעשו או שה^כונו לעשות! ב
 להוראות פקודה זו לכה הנמסק לפי פקודה זו —

 הגבאת

 בני אדם שמסרבים (צ2) כל אדם, שהדל להיות שוטר רשום לפיזי
ת פקודה זו, ושאינו מוכר תיכף ומיד את תעודתו, ותלבשתו, ן  אמםר א

 תעודותיהם כלי זינו, כתב־מנויו וכל ת״םמישים אחרים שנמסרו לו
 ובו/ בהדאם למטרת כהנתו במשרת שוטר יהיה צפוי, בהשפטו בפני
 אהיות שומרים. שופט-שלום או בית משפט למשמעת לקנס של חמש
 עשרה לי׳ימ, לא־יותר או למאסר בעבודה קשה או
< נ  בלעדיה לתקופה של 3 חדשים לא יותר בשביל כל ה

 ענשים בער הזנחה (29) כל שוטר שמוצאים בו אשמה במלוי
; תפקידו או שבמתכוין, יפר או יזניח איזה חוקים או ו כ  תפקיד ו
 שיקבל שוחד או מתנה אי־חוקית מאיזה מין שהוא, או
 יעזב את משמרתו בלי רשות, או מבלי אשר יתן הודעה
 מוקדמת של שלשה חדשים, או שאחרי תם זמן חפשתו

 ומבלי כלי טעם צודקלאינו שב אל עבודתו, או שמבלי |
 רשות, יקבל עבודה אחרת מחוץ לעבודתו במשטרה, או
 שנאשם בתור מוג-לב, או שמבלי רשות יתנהג באלמות
 עם איזה אדם שהפקד תחת משמרתו או שבמזיד אינו
 סר למשמעת פקידו הגבה או שמתיהם אליו באלמות,
 יהיה צפוי, בהשפטו לפני בית משפם למשמעת לקנס
 לא יותר ממשכרת של ששה חדשים או למאסר

 בעבודה קשה לתקופה של לא יותר משנה אחת או!
; ויוכל בית המשפט ד ח  בלעדיה או לשני העבשים גם י
 הנ״ל לפקד שיאמרוהו בבית האפורים הכללי או במשמר

 המשטרה לפי מה שימצא לראוי. 1

 אחריות אדם הנותן (30) כל אדם הנותן שחד או מתנה אי ח־קית
 שחד או שינסה באיזו צורה שתהיה, מכשיל או מפריע איזה שוטר במלוי
 אשחד שוטרים. חובתו, או אשר ילבש מדים, לבוש, או ישא כלי זין
 דומים לאותם שנקבעו בשביל השוטרים והמרמה בזה
 את הקהל אשר יחשבהו שהוא חבר למשטרה, ייהיה עלול
 להאםר על ידי אהד מאנשי-המשטרה, ויהיה צפוי
 בהשפטו בפני שופט שלום או בית משפט מפמך אחר
 לקנפ של 20 לי״מ, לא יותר, או למאםר ועבודה קשה
 או בלעדיה לתקופה של ששה חדשים, לא יותר, או לשני

 העבשים גם יחד.

 תקנות אאספות (31) א) יכול מפקד המשטרה במחוז או סננו, לפי
 ואתהאוכות מה שהזמן דורש, להורות איך תתנהגנה כל אספות
 והרשיון אהם. ותהלוכות בדרכי רשות הרבים, וברחובות ולקבע את
 • הנתיבות ואת העת שתוכלנה התהלוכות הנ״ל לעבר

 כהן.

 ,. : ב) הוא יובל גם בהתברר לו שאיזה אדם או סוג
 של בני אדם חושבים להתאסף או להועיד אספה באיזה
 * רחוב, מסלה, או דרך שהוא רשות הרבים או לכונן
 תהלוכה, אשר לפי הבנת מושל המחוז, או מושל הנפה,
 תוכל לגרם להפרעת השלום באם לא ישגיחו עליה אזי
 ידרש על פי הודעה כללית או פרטית, שהאדם הקורא
 : '•־ ״ לאספה או הקורא או מקהיל א-ספה יהיה עליו להגיש

 בקשה לרשיון

 ג) אחרי אשר הוגשה בקשה זו, יכול הוא לתת רשיון
 בצינו בו את שמות נושאי הרשיון ובהגבילו את התנאים
 אשר רק על פיהם או באופן אחר מותר יהיה לקרא
 ״< * לאספה או לתהלוכה לפי סעיף זה, אכן לא יוטל כל מס

 בעד בקשה לרשיון כזה.
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 בפעם,^ לתקן את
 להוסיף עליהן, או

ת ד ו ק  בשם: פ

 (3) יוכל הנציב העליון כפעם
 כל התקנות העשויות לפי פקודה ז.:

 לבטלן.

 (43) רשאי מנהל בטחון העם להצהיר, כי איזה
 שלטון שמשתמש בו כעת או שיוכל להשתמש בו מושל
 המחוז, על איזה שומר, או שוטר כפר, במטרה משטרית
 יהיה בידי מפקד־המשטרה במחוז בהכנעו ץבקךת הכללית

 של מושל־המחוז

 (44) הפקודה הזאת תכונה
ה 21 19. ר ט ש מ  ה

ה (אףי) נ י ת ש ל ת פ ל ש מ  מ

י (ראה סעיה 7) ו נ ת מ ד ו ע  ת

 שאטון מפקד־
 המשטרה

 במחוז עא
 שוטרי

 הכפרים.

 שם הפקודה.

 הוספה 1.

 חותם מנה?

 בטחו ז העם

 . אחרי שנשבע לנכון שבועת אמונים לממשלת|
 פלשתינה (א״י) ואחרי שחתם על הוזה לפי הדרוש עין פ«| •סעיף (8)¡
 בפקודת המשטרה של פלשתינה(א״י) 921! נתמנה ב^ה לחבר במשטרה
 של פלשתינה (אי׳י) לפי ההוראות שבסעיף (8) בפקודה הנ״ל, ולפי זאת
 ממלאים את ידו בכה, בתפקידים ובזכיות של הבר המשטרה מהיום

 הזה.
. . .  (חתום) .

 עם מנהא בטחון ה
: מפקד המשטרה במחוז  או

 מחוז
 תאריד . . . . .

 הוספה 2.

( י 4 ) . ה נ י ת ש ל פ ת ' ל ש מ  מ
 חותם

ז  מנה? הבטחו

 נוסח.שבועת שרות.
 (ראה סעיפי 9, 10)

. . . נשבע בזה ב: . . . , כיי במשך זמן . .  אני .
י חפץ למלא י בתור חבר כה-המשטרה של פלשתינה (א״י) *נ ת ת  ש
 בצדק ובאמונה את כל החובות המסורות לי מאת [מנהל הבטהון_ א!

 ממלאי־מקומו בפלשתינה (א״י).

 כי אקשיב לכל הפקודות שתנתנה לי מאת פקיד בן-סמך או מאיזה
 פקיד המפקד עלי, מבלי נטיח, משא-פנים או תרמית.

 כי לא אתפטר מהשרות מבלי רשות מיוחדת, במש1 שתי השנים!
 הראשונות לשרותי, המכונות ״זמן מבחף.

 כי בהתפטרי בעצמי או בהיותי מפוטר מהשרות ^לי למסור את
 כל בגד־השרד, התשמישים, כלי־הזין, התעודות וכל *}ותי:׳י» ד>שרות

י בכח־המשטרה. ת ת  אשר ינתנו לי במשך זמן ש
. . . .  חתימת .

 חתימת העדים
 , חתימת הפקיד הממנה

 ביום 1 י•
 במקום . • 1:1

 משפטם• במשך שלשה חדשים. אחרי העשות המעשה
 שקובלים עליו ולא באפן אחר וצריך לתת על זה הודעה
 בכתב, על משפט כזה או הגורם לו, לנתבעים או למפקדי
 המשטרה במחוז או לסגניהם במחוז שבו נעשתה
; את ההודעה צריך להגיש לכה״פ חדש לפני ה ר ב ע  ה

ת המשפט. ל ח  ת

 בכל משפט לפצויים שיוגש בהתאם להוראות
ות בית-המשפט בנדון כל  הסעיף הזה ישמשו כל תקנ
 סכום כסף שישולם לסלוק כל תביעה ויהיה להן תקף

 כפי שנקע בתקנות אלו או כפי שיקבע בהן.

 (40) .כאשר יוגש איזה משפט או הרצאה
, רשאי  משפטית נגד שוטר על מעשה שעשה בעת שתתו
 יהיה אותו שוטר לטעון שמעשה זה נעשה על ידו לפי
 רשות שניתנה לו משופט שלום או ממושל מחוז או
השוטר להוכיח  ממושל נפה. את הטענה הזאת יוכל :
את כתב הרשות לעשות את  ולברר עי׳יז שימציא .
 המעשה, ;אשר בו חתום שופט השלום, מושל־המהוז או
 מושל-הנפה, ולהנתבע הזכות לקבל פםק־דין לטובתו,
 אעפ״י שיש איזה פסול בסמיכות שופט־השלום או
 המושל, ואין צרך לברר חתימת שופט־השלום או המושל,
 אלא אם כן. ימצא בית-המשפט סבה המטילה ספקות

 באמתותה.

 אכן שום דבר מהנאמר בסעיף זה לא יפגע
 באמצעי אשר בידי האיש המגיש את התביעה נגד

 השלטונות שהוציאו פקודה כזאת.

 טענה'שזה נעשה
 ׳ברשות.

 סעיה תנא:י

'בתחנת  £א השוטרים. ארשם (41) , חובה על כל שוטר בעת שרותו
 פנקס יומי • המשטרה, לערך פנקס כללי, באותה הצורה שתקבע
 פעם בפעם, לרשם בו כל התלונות וההאשמות שהוגשו,
 שמות כל בני־האדם שנאסרו שמות.האשמים והאשמות
 . שנאשמו בהן, כלי הזין או הרכוש• שנלקח מהם או

 ענינים אחדים כיוצא בהם, וכן שמות העדים שנחקרו
 מושל המחוז או מושל הנפה, רשאים לבוא ולבקר את

 • הפנקס. . ,.! ^

 היקף הפקודה, (42) (!) פעולת פקודה זו. לא תחול על ארץ
 או מקום, אכן הנציב העליון יכול להרחיב את היקף
 הפקודה הזאת כלו או מקצתו, עד לאיזה מקום, בפקודה

 אשר תתפרסם בעתון הרשמי.

 (2) בהתפשט היקף פקודה זו כלו או מקצתו כני׳ל,
 יוכל הנציב העליון כפעם בפעם, לחוק חוקים מתאימים

 לפקודה זו ־ולפרסמם בעתון הרשמי.

 (א) לערוך את סדרי המשפטים שעל מושלי
 המחוזות ועל השוטרים ללכת על פיהם: במלוי איזה

 תפקיד שהוטל עליהם על ידי פקודה זו, או לפיה.

 (ב) לקבוע את הזמן, האפן והתנאים שעל פיהם
 .צריך להגישיתביעות לפצוי לפי סעיף (16) ולהזכיר את

ג עותאלה, ואת אפן ברור התביעות ואת . הפרטים בתבי , ; ! 
 :!־ן• י הצעדים שצריך לאחוז בהם בנידון זה.

 ץג), ובכלל להוציא לפועל את הוראת הפקודה|
 . ::.. •: • הזאת.
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 :דבר מסים ש

 מגדל שנחל הע

 העתיקות לתקן תקנות, באשורו של הנציב הע
ו בהתאם לפקודה  על רשיונות שעתנ

 ובהיות ובהתאם לסעיף 61 של אותה פקודה
 בהסכמת־ הנציב העליון; י־ להעביר את יפוי הבד! אשר בידו, ל
 לאותה פקודה, לכל פקיד אחר ממחלקת הע^יקוית, מודיעים בז

 תיקות בהתאם
 סכום של לי״ב

 באותו מם.

 ן |'א ד א מ

 מ״מ מלה? העתיקות.

 שכל איש הפונה בבקשה לרשיון לסחר בע
 34 של אותה פקודה, ישלם למחלקת העתיקות
 כל אדם המבקש לחדש את רשיונו חייב גם הוא

 ו י. פ י ט

 מחלקת המשפט
 ׳רהמפפר ן
ל ים •על כל אחד ! ח  ז

 רשום חברות ושותפיות על פי הפה
: הפרטים המפורטים לקמ ת ו ר ב  ח

 הפרקים הבאים.
 (!) שם החברה

 (2) נתינותה.
 (3) מטרותיה

 (4) ההון הרשום
 (5) ההון הנפרע

 (6) מקום משרדה הראשי
 (7) שמות מנהלי העבודה
 (8) שמות חברי ההנהלה.

 (!) הברה לאומית להספקת המרי בנין
 (2) אמריקניות

 (3) לעבד, לקנות, למכור, להכניס ולהוציא המרי בנין
 באבנים, .בלבנים, בעצים, פלדה וברזל, צרכי בנין מכל המיני

 מתכת, כלי עבודה, מכונות, בתי חרושת'ובנינים מכל המינים]
 (4) 125,000.00 דולר

 (5) 50,000.00 ״
 (6) יפר

 (7) הנרי ד. כהן ושמואל אלפנביין
 (8׳) הנרי, ד. כהן, שמואל•אלפנביין, יעקב כהן, יוסף ר|דז

 ערות, זכויות-חזקה
 ה>

 (1) ״קרן הקימת לישראל״ בערבון מוגבל
 (2) בריטית

 ו3) מטרת החברה לרכש קרקעות,
 נכסי דלא־ניידי בפלשתינה (א״י)\סור^ז ובשאר חלקי

 התורכית באסיה ובחצי-האי^סיני למען י
 האלה.

 (4) 300.000 לי״מ
 (5) 300.000 ״ - :

 ישכ יהודים על הק

 הודעה ־רשמית־
 הוראות בדבר הוצאת בחמותי לחדל.

 בחיות ועפ״י ההודעה הרשמית מספר 88! על כל הסוסים, הפרדים
 והחמורים המוצאים מפלשתינה ךא״י) למצרים לעמד לבדיקה מלינית

 בהתאם לדרישות ועדת ההסגר במצרים.
 מודיעים בזה שמם של 50 ג״מ יגבה בעד כל סוס, פרד או חמור
 אשר יעמד לבדיקה כזאת. תנתן תעודה ע״י המפקח הוטרונרי שתעיד

 שהבהמה נקיה מכל מחלה.
ם י ר ו א  ב

 1. ״מליניציון״ מובנה הפרוצס־ של בדיקת סוס, פרד או המדד בנדון
 מחלת הגלנדרם כשהבהמה אינה מראה בעת בדיקתה כל סימנים

 למחלה זו.
 2. ע״י הרכבת זריקה של מנת ״מליין״ אפשר לחובה באם
 הבהמה נגועה בחידקי ״מליין״ הגורמים למחלת הגלנדרם, מחלה

 האוכלת בכל פה בסוסים בפרדים ובחמורים

 הודעה רשמית
 1. תעודות מסע (פספורטים) •בריטיות לנתינים בריטים וויזות
 בריטיות לתעודות וכמו כן תעודות י מעברי(Laissez Passeer) תנתנה

 בעתיד ע״ י מחלקת העליה והנסיעה ולא על ידי הקונסול הספרדי.

 2. בעלי תעודות מסע בריטיות לא יצטרכו לויזה בעת נסעם אל
: אולם אנשים אחרים יצטרכו לויזה בעת נםעם לאנגליה, לחלקי גליה  אנ
ת חסות ח  ממלכתה. ארצותיה, מושבותיה ולארצות העומדות ת
ת ח  הממלכה הבריטית וכן בנםעם לכל המדינות אשר הועמדו ת

 : הממונות של בריטניה. הרוצה ויזה יצטרך לשלם את המסים דלקמן:

 ויזה רגילה העומדת בתקפה 12 הדש 0. 0. 1 לי״מ.

 ויזה לנסיעה אחת, 0. 10 שילינג

 ויזה מארץ לארץ 0. 10

 הרברט סמואל
 הנציב העאיון אפאשתינה (א״י)

 תקנות פקודת העתיקות

 • ^ ׳ .-.( יצאו באשורו של הנציב העאיון)

 בהיות ובסעיה 60 של פקודת העתיקות 1920 ניתן יפוי כה למנהל
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 (4) 1-11-20. למועד בלתי מגבל. (אולם הזכות לכל שות^ להודיע
 איל השותפות).

& ¿1• \• .1" 

 ששה חדשים ולמפרע כי רוצה הוא לעזב
 וזה בכל הצי שנה החל מיום 1-9-21.

 (5) הכנפת המרי בנין.

 (1) בולוס י. םעיד (ברבע שיך ג׳רה, ירושלם).
 ודיע א. םעיד(ברבע המנשיה, ירושלם).

 (2) חברת חנוך, פלשתינה(א״י).
 (3) בולוס י. םעיד

 (4) מראשון לינואר 1921 לתקופה של 5 שנים.
 (5) ספרים וצרכי כתיבה.

 (1) ולו• ולפינזון את סלומון ברמן
 (2) ולפינזון את ברמן
 (3) ולפינזון את ברמן

 (4) 11211921 עד למועד 11211926
 (5) סוכנים, עמילים וסוחרים בעניני מסהר כללים.

 (1) חנה את סלים ג׳בר(ירושלם).
 ג׳בר סלים ג׳בר, רם־אללה.

 (2) האחים ג׳בר.
 (3) כל אחד השותפים

 (4) נובמבר 1919. המועד בלתי מגבל.

 יוםףן שרייבר, ירושלם.
 מקם ניומן, ירושלם.

 יהושע ששיק, ירושלם.
 תרבות

 כל אחד השותפים
 אוגוסט 1920. המועד בלתי מגבל.

11) 

(2) 
(3) 
(4) 

 יעקב לוי, שכונת בית ישראל, ירושלם.
 האחים זיידיל, בן־ציון בנימין, במאה שערים, ין־ץשלם

 חיים טרכטנברג, בית-ישראל, ירושלם.
 לוי, בנימין ושות/

 האדונים לוי את בנימין.
 אוגוסט 1916 עד אוגוסט 1921.

(1) 

(2) 
(3) 
(4) 

 (!) עבדללה חמודה את אנטון חמודה, חיפה.
ת/  (2) המודה ושו

 (3) שני השותפים ^
 (4) ינואר 1914 עד ינואר 1924.

 (!) סימומטםה ובניו: שמואל, יוסןש, דוד, ליאון, יצחק, יפו.
 (2) םימומטםה
 (3) סימומטסה

 (4) 24 לחדש אוקטובר 920! עד 31 דצמבר 1921.

. ־ . . - .  .(6) לונדון •
 (7) מנחם אוסישקין, דר. א. רופין, יעקב אטינגר.
 שני מנהלים יכולים לחתם יחדו בעד החברה.

 (!) חברת ״חירם״, א״י, בערבו? מוגבל.
 .׳(2) נרשמה בתור *חברה בריטית.בלונדון ביום 2112120. מספר

 התעודה 164359.
 (3) לעסק בכל חלקי התבל וביחוד בפלשתינה(א״י) בכל העסקים
! של ספר התקנות של החברה. ן מ י  או באחד מאלה המנויים בסעיף 3 ס

 (4) 100,000 לי״ש
 (5) 57,000 ״

 (6) לונדון (סניפים בארופה, פריז. המשרד הראשי בפלשתינה
 (א״י) נמצא בחיפה, הסניף! בפלשתינה (א״י) ביפו.

 (7) שמואל, י. פוזנר,׳היפה.־ ־ •• י י
 יוסף זלצמן, יפו

 ולימספרליס,.פריז...יפו. ...

 (1) הברת ״זינגר״ למכונות תפירה (צערבון מוגבל)
 (2) י אמריקנית ־:" י *־•׳•' י• י 1 1. ; ו

מכירת מכונות תפירה ״. . (3) 
 (4) 1,000,000 דולר

 (5) 1,000,000 ״ ״
 (6) גיו-זרםי

 (7) מר ס. אברבנלבירושלם.א. גראןבחיפה, ויטטנברג, ירושלם.

: הפרטים דלקמן: חלים על כל אחד מראשי ת ו י ו פ ת ו  ש
 הפרקים הבאים:

 (!) שמותיהם ותאריהס המפורטים של השותפים
 (2) שם הפירמה של השותפות

 (3) שם השותפים המורשים לנהל את-השותפות י
 (4) תאריר התחלת העסקים ומועד הגמרם

 (5) מטרת השותפות. • ־ ־ -
 ,. (!) א) יצחק ברנדשטטר, חיפה,

 ב) מתתיהו פלר, גר בוינה (אוסטריה) 3 רחוב סטניםלו 2.
 יושב ישיבת ארעי בחיפה.

. . . . . . . . .  ג) אברהם ברנדשטטר, חיפה. י
ת פללר.  (2) י. א. ברנדשטטר א

 (3) כל אחד השותפים הגרים בפלשתינה.(אייי);
 (4) העסקים התחלו ביום 21־1־11. המועד בלתי מוגבל.

; אחריות החברים אינה מגבלת. משרדה הראשי  .(5) עסקים.בכלל
 של השותפות בחיפה

 (1) שלמה פרלמן, ירושלם. י ברוך ולףן פרלמן, יפו.
 .. אליעזר פרלמן, ירושלם. . יצחק.דוד מן, ירושלס.

 נחמיה ברמן, ירושלם.*
 >2) פרלמן. מן את ברמן. ירושלם ויפו.

 (3) כל אחד מהשותפים.
) כל השטרות ושטרי הערך צריכים להיות : ה ר  (ה ע
 חתומים ע״י א) שלמה פרלמן או ברוך רלןת פךלמן או אליעזר

 פרלמן או ע״י ב) יצחק דוד פן או נחמיה ברמן,
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 דין וחשבון שבועי
 על ההסגר בפלשתינה(^׳0!

 ו
; 
 השבוע הגומר בעשרים ושמנה להדש פברואר' 1921.

 הגבלות ההסגר על הדבר נגד סואץ הובאו בתקפ| מי|וס 24 לחדש
 פברואר. . | ן ׳:

 ההגבלות דלקמן הנן בתקפן: י ו |

 היום שבו נכנסו ההגב^ת בתקפ?

2412121 
1919119 

(1919119 
'11919119 
 ן
11919119 

28112120 

 החוף

 נגד דבר סואץ

 ־נגד הוהי־־רע סבםשפו׳צ

 סמסוז

 אודיסה

 טרביזזנד

 ששטא

 דו׳יח שבועי על המחלות. המדבקות בפלשתינה (א״י)

: העדות.! ה ת ב ע | ן כ י פ י  התאריד: ״ מחוז: דבר: הו^י־רע: אבעבועות: ט

: 0 0 00 1 00 00 .00 •00 00 

 מחדהת הם על המחסנים

 הודעה
 1. מזמינים בזה."מציעים לקנות כמות ש:ל זןןמרי מזון מא1ר1

ל• י ״־ ! 1־'י • { , >  ממשלת פלשתינה א
 פרטים׳ מלאים וכן טופסי הצעה ומעטפות יש לה^ינ אצל המפקד

המחוז.  | על המחסנים, מגרש הרוסים ירושלים או אצל מוש|לי:
 2. מזמינים בזה׳ מ:ציעי׳ם להספקת עצי$ ק|הסקה לממשלר
 פלשתינה (א״י) מחדש אפריל ועד נובמבר ועד 4כלל. פרטים מלאיב
ם או אצ• ישלי  יש להשיג אצל המפקח עלי המחסנים במגרש הרוםימן ו

 מושלי המחוז אחרי העשירי למרץ 1921. - ! י ! ::' 1-

 (!) המדי דיב אל נבילסי, שכם.
 עבדול רזק עבדול־רני נבילםי. שכס.

 עזט עבדול הארי דרוזה, שכם.
 מהמד עלי עבדול האדי דרוזה.

 (2) המדי אל נבולסי ושות׳.
 (3) כל השותפים.

 (4) התחלת העסקים מיום 24110120 עד למועד בלתי מגבל עפי׳י׳
-בקשת שלשה שותפים יפרקו את העסק ויסלקו את

 החשבונות.
 (5) כל עניני מסהר וסוכנות בשכם או בהו״ל.

 הדאר והמברקה
 ־ נפתח משרד דאר ־בראש פנה. העבודות שמשרד זה מקבל עליו

 .;הן: מכירת תוי-דאר, המחאות כםןן, המחאות דאר, משלוח חבילות.

, , :  י. שעות העבודה במשרד זה הן

׳: משעה־8*בבקר עד שעה 1 אחה״צ.  מיום ב׳ עד יום ו

 ׳׳ ״ » ״ ״ ומשעה 8 איהה׳יצ עד שעה 5 אחה׳׳צ.

 ׳־יום השבת ויום הראשון: משעה 8 בבקר עד שעה 2! בצהרים.

» •י .מברקה ושה־רחוק לא נקבעו עדין ויקבעו' בקרוב. 1 

 מנויים במחלקת המשפטים.

, ־־  *-*-,;־יי* </<7-•' .

סעי ד עוזר למפקח על-בתי המשפט נתמנה י *׳ ד נ פ ה א ב ס ד ^ ן ^ ? 

 לתובע הכללי, בבית־המשפט המחוזי, ירושלם.

ו נ י התובע הכללי בבית המשפט המחוזי ע י ג ד נ פ ד א מ ה ^ ¥ £ # ^ 
 ירושלם ׳נתמנה לשופט ׳השלום ברם-אללה.

פט שלום ברם־אללה נתמנה שו ב ח י . ו " ס י ד נ פ א - י פ י  ... פ

י בבית המשפט למחוז שומרון בשכם, ל ל ^ נ ו ת  ,!^^41-־ י ״ י ־ ־ ל

 ״ •־־־,•.'־־5•¿¿," -



. ה מ י ת ח י ה א נ  / ת

 לשלש\ז חדשים:.10 ג״מ
 הבקשות וההמחאות תשלחנה אל:

Controller of Stores, Russian Buildings Jerusalem. 

ן אצל המדפיסים ו ת ע ה ת  אפשר להשיג א

ת ו נ ו ט י י — ס ר י ח מ  ב

 ומוכרי העתונים בפלשתינה, א״י.
 הההא יוכא 5קנות את העתה אצ5 כל מוכרי הספרים

/ יררט?ם. ׳  0 • . דפוס ״הב מ

Ü 




