
 ש

 ממשלות עלשרתער! (א״יי)
 יוצא לאור ברשות -ממשלה

 מס׳ 472 יום חמטזי 18 באוקטובר 1934« עמוד 1031

 חתכן:
1033 
1039 

1041 

1041 
1042 
1042 
1042 
1042 
1043 
1043 
1044 
1045 
1045 
1046 

1048 
1052 
1053 
1057 

1060 

867 

873 
874 
875 
876 
877 
880 
881 
882 
887 
887 

 פרסום הצעות פקודות ברבים.
 הצעת פקודת הכלבת, »193

 הצעת פקודת ההקצבה הנוספת (1934־1933), 1934

 קיום פקודות.
 קיום פקודות מם׳ 12, 18, 20, 21, 24 ו 25 לש׳ 1934

 מודעות מאת הממשלה.
 מנויים וכוי

 אמנה בין הממלכה המאוחדת ובין ספרד בנידון מו״מ משפטי בדיני ממונות ומסתר
 חכירת נכסי הממשלה

 חלוקת רשיונות לעורכי דין
 ישיבות בתי משפט לפשעים חמורים

 תביעות לשטרי ערך שנתקלקלו
 בחינות מורים, 1934

 רשיונות רפואיים
 ביטול רשיון לרופא שנים

 . הצעות ומסירת חוזים
 צוויי הזמנה

 דודדות.
 שנויי שמות

 דו״ח מקוצר על ההסגר ועל המחלות המדבקות
 מכירת סחורות שאין להן תובעין

 רישום אגודות שיתופיות, שותפויות וכר
 תמוני טעויות

ספת מס׳ 2.  תו
. ה ז ן הרשמי ה ו ת ע ה ׳ 2 שהיא חלק מ ס ת מ פ ס ו ת ת ב מ ס ר פ ת י דלקמן מ ת כלו ק ו ח  ת

 תקנות הנתינות הפלשתינאית (א״י) (מס׳ 2) 934נ, עפ״י דבר המלך במועצח על הנתינות הפלשתינאית (א״י), 1925
 תעודות עפ״י פקודות הפקעת קרקעות 1926-32, בנידון בנין בית מטבחים בעיר חיפה ותחנת משטרה במקום

י, כפר עילות, נפת נצרת  הידוע בשם ליברק אבו נג׳
 מודעה ע£״י פקודת פדיון המעשרות, 1927-28, בנידון ויתורי פדיון המעשרות לש׳ 1934-35

 צו מס׳ 140 לש׳ 1934 צו הכנסת פטרוליום, 1934, עפ״י פקודת המכס, 1929
 מודעה עפ״י פקודת המכס, 1929, המאשרת מחסני ערובה (בונדד) ביפו

 צו מם׳ 141 לשי 1934, עפ״י פקודות סדור עניני הקרקעות, 32־1928, בנידון קביעת שטחים מינימליים בכפר קלנסואה
 הודעה על התחלת סדור עניני קרקעית

 הדבקת, לוחות תביעות בכפר עינבה
 הצהרה בנידון אזורי יער סגור, עפ״י פקודת היערות, 1926

 הדבקת רשימות שומא לאזור העיר של שכם עפ״י פקודות מס הרכוש העירוני 32־1928
ת ידועה בחיפה י  מודעה עפ״י פקודות בנין ערים, 29־921ו, המאשרת באופן זמני תכנ

 מודעה עפ״י פקודות בנין ערים, 1921-1929 בנידון תיקון תכנית ידועה בחיפה
 מודעה על מתן רשיון להוציא לאור עתון׳ עפ״י פקודת העתונות, 1933
 מודעה על בטול רשיון להוציא לאור עתון עפ׳־י פקודת העתונות, 1933

 המחיר 30 מיל.
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 מודעה.
 הצעת הפקודה דלקמן מתפרסמת בזה קודם לקבלתה תוקף חוקי בהתאם לסעיף 17 (1) (ד)
 מדבר המלך במועצה על פלשתינה (א״י), 1922, כפי שתוקן בסעיף 3 מדבר המהך במועצה (תקוץ)

 לפלשתינה (א״י), 1923.
 ט. ל. הודג׳קין

( י  4 באוקטובר/ 1934 סופר למועצה הפלשתינאית (א״

 הצעת פקודה.

ת הכלבת. ל ח יעת מ בעת הוראות למנ דה הקו  פקו

 הנציב העליון לפלשתינה (א״י) מחוקק בזה בעצתה של המועצה הפלשתינאית (איי) לאמר:

 השם הקצר 1. פקודה זו תקרא פקודת הכלבת, — 1934.

ש 2. בפקודה זו יהיו למונחים הבאים הפירושים המיוחסים להם מלבד אם ו ר י  פ

 נוסח הכתוב יחייב פירוש אחר:

 ״בעל חי״ פירושו בקר, כבשים, עזים, גמלים, סוסים, חמורים, חזירים,
 כלבים, חתולים וקופים וכל בעל חי או עוף אחר שהנציב העליון יכדיזם
, לצורך ,  במודעה שתתפרסם בעתון הרשמי ככלולים במונח ״בעל חי,

 פקודת זו.

 ״בקר״ פירושו פרים, תאו, פרות, שורים, עגלות ועגלים.

 ״רופא ממשלתי״ פירושו אדם שהנציב העליון מנהו להיות רופא במחלקת
 הבריאות של ממשלת פלשתינה (א״י).

 ״הרופא הוטרינרי העירוני״ פירושו אדם שנתמנה ע״י עיריה, באשורו של
 הנציב העליון, להיות רופא וטרינרי עירוני.

 ״בעלים״ פירושו כל אדם שהנהו בעליו היחיד או בשותפות עם אחר של
 כל בעל־חי, והרי זה כולל כל אדם הממונה על כל בעל־חי? והמחזיק
 בכל מקום שבו נמצא איזה בעל־חי יחשב לבעליו של אותו בעל־חי עד אם

 יוכח ההיפך.

 ״מפקח מקנה״ פירושו אדם שנתמנה ע״י הנציב העליון כמפקח מקנה של
 ממשלת פלשתינה (א״י).

 ״פקיד וטרינרי״ פירושו אדם שנתמנה ע״י הנציב העליון להיות פקיד
 ויטירינרי של ממשלת פלשתינה (א״י).

ד 3. הפקיד הוטרינרי הראשי יוכל לדרוש מכל מועצת עיריה או מועצה ו ד י ת ב ו ר ו א  מ

 מקומית להתקין מקום לבידודם של כלבים, חתולים וקופים (שיקראו בזה בשם
 מאורות בידוד). לצורך פקודה זו יבנו מאורות אלה לפי תרשימים ופרוטים

 שיאושרו ע״י הפקיד הוטרינרי הראשי.
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 בידודם של בעלי חיים 4. (1) בעליו של בעל־חי שנשך אדם חייב לעשות את הדברים הבאים
 חשודים במשך עשרים וארבע שעות לאחר שנודע לו דבר המקרה: —

 (א) להודיע את דבר העובדא לרופא הממשלתי או לפקיד הוטרינרי

 הקרובים ביותר. וכץ

 (ב) אם היה הבעל חי הנושך כלב, חתול או קוף — חייב בעליו לקחתו
 למאורת הבידוד הקרובה ביותר ? ואם לא היה כלב, חתול או קוף—
 יעצרוהו בדיר, ברפת או במקום אחר שיתואר ע״י פקיד וטרינרי.

 (2) כל בעל־חי שנעצר עפ״י הוראות סעיף קטן (1) מסעיף זה, יבודד

 למשך עשרה ימים.

 (3) כתום עשרת ימי הבידוד האמורים לעיל, חייבים הפקיד היטרינרי
 או הרופא הוטרינרי העירוני, אם נתברר להם כי הבעל־חי נקי מכלבת, לעשות

 את הדברים הבאים: —

 (א) אם היה הבעל־חי כלב, חתול, או קוף — להוציאו ממאורות הבידוד ן

 (ב) ואס לא היה כלב, חתול או קוף, יהיו בני חורין להוציאו מן הדיר,
 הרפת או המקום האחר ששם בידדוהו.

 (4) אם לא הוציא בעליו של הבעל חי כל כלב, או חתול או קוף,
 ממאורת הבידוד במשך המשה ימים מיום גמר תקופת מעצרו, מותר ־*השמיד
 אותו בעל חי מבלי לפגוע עי״כ בזכותן של מועצת העיריה או המועצה ד מקומית

 עפ״י תנאי (ג) מסעיף קטן (5) לסעיף זה.

 (5) בעליו של כל כלב, חתול או קוף, שעצרום במאורת בידוד, ישלם
 למועצת העיריה או למועצה מקומית בעד עשרה ימי בידוד למפרע מס בשעור

 של שלושים מיל בעד הזנת הבעל־חי, שיכונו והטיפול בו.

 בתנאי : —

 (א) שאם מת הבעל־חי במשך ימי מעצרו לא יוטל התשלום אייא בעד
 אותו מספר הימים שבו נעצר הבעל־חי למעשה, וההפרש יוחזר

 לבעליו ,׳ וכן

 (ב) אם לא הוציא הבעל את הכלב, החתול או הקוף ממאורות
 הבידוד לפי הוראות סימן (א) מםעיף־קטן (3) מסעיף זה, חייב
 הוא לשלם למועצת העיריה או למועצה המקומית תשלום בשעור
 של מאה מיל ליום בעד התקופה הנוספת שבה נשארים הכלב,

 החתול או הקוף במאורות הבידוד.

ם 5. כל פקיד וטרינרי, רופא ממשלתי או מפקח מקנה רשאי לבקש משופט ו ל  בקשה לשופט ש
 ליתן צו להשמיד שלום ליתן צו להשמיד בלא תשלום פיצויים כל כלב, חתול או קוף, אשר נשכו אדם
ת יותר מפעם אחת או שלדעתו הם משתוללים או צפויים במדד, יתרה לחרכי־ בכלבת י ע י ד י י י ח ל ע  ב

 ולהעבירה. הבקשה תוגש על גבי טופס ״א״ שבתוספת פקודה זו. אם נתברר לשופט
י כי הם  כי אמנם נשכו הכלב, החתול או הקוף, איזה אדם יותר מפעם אחת אי
 משתוללים או צפויים במדה יתרה להדבק בכלבת או להעבירה, יתנ צו להשמדתם.
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 בידוד בעלי־חי עזובים 6. (1) רופא ממשלתי או פקיד וטרינרי או רופא וטרינרי עירוני רשאים

 לדרוש מכל מועצת עיריה או מועצה מקומית שישכנו במאורות בידוד של

 אותה המועצה עירונית או מועצה מקומית, ועל חשבונה של אותה מועצה, כל כלב

 או חתול או קוף. עזובים או שאין להם בעלים ואשר נשכו איזה אדם.

 (2) כל בעל חי שנעצר בהתאם להוראות סעיף קטן (1) מסעיף זה

 יבודד למשך עשרה ימים.

 (3) כתום עשרת ימי הבידוד הנ״ל ישמידו את הבעל חי האמור:

 בתנאי שאם לפני שהוציאו אותו בעל־חי להורג בא אדם וטען

 שהכלב החתול או הקוף, הם קנינו, רשאי הפקיד הוטרינרי או הרופא הוטרינרי

 העירוני, אם נוכח כי הבעל־חי נקי מכלבת, להסגיר את הבעל־חי ליד אותו אדם

 לאחר שישלם את המם הקבוע בסעיף קטן (5) מסעיף 4 של פקודה זו.

י 7. (1) פקיד וטרינרי יצוה להשמיד כל בעל־חי : —  השמדת בעלי ח
 חשודים

 (א) הנגוע בכלבת או שהוא חשוד על כך, או

 (ב) שנושך ע״י (א) בעל־חי הנגוע בכלבת או החשוד על כך או (כ) עי׳י

 שועל, או צבוע, או זאב, או תן.

 בתנאי כי אם איזה בעל־חי החשוד בכלבת או שנושך ע״י בעל־חי חשוד

 אחר היו בעל ערך מיוחד רשאי הפקיד הוטרינרי לצוות לעשות בו את הדברים

 הבאים :

 (1) שיחסמו לו את הפה בשעה שהוא יוצא לטיול או לעבודה במחסום

 מדוגמה שהוא יאשרנה, וכן

 (2) שיבודדוהו כשהוא בשעת מנוחה במקום שיתאשר על ידו, וכן

 (3) אם משמש בשרה של הבעל־חי למאכל לאדם, שלא ישחטוהו לצורך

 זה, וכן

 (4) שלא יוציאוהו למכירה.

 במה דברים אמורים: אם היה הבעל־חי חשוד בכלבת תחולנה ההגבלות הנ״ל

 למשך ששה הדשים למן היום שיפורט בהוראה של הפקיד הוטרינרי, ככל אשר

 ימצא לנכון לקבוע, ואילו אם היה זה בעל־חי שנושך ע״י בעל־חי חשוד תחולנה

 ההגבלות למשך ששה חדשים למיום הנשיכה? והיה אם במשך התקופה הנ״ל

 לא צוד. הפקיד הוטרינרי להוציא את הבעל־חי הנ״ל להורג (והסמכות הזאת

 מסורה לו בזה אם סבור הוא כי הבעל־חי חולה בכלבת), כי אז רואין את הבעל־חי

 הנ״ל כתום ששת החדשים האמורים כאילו הוא נקי מכלבת ופטור מכל הגבלה.

 בתנאי כי כל בהמת מקנה או גמל או כבש או עז שנשחטו בתוך שמונה

 ימים למן היום שנושבו ע״י בעל־חי נגוע בכלבת מותר יהיה להציען למכירה

 לצרכי מזון ובלבד שתהינה נקיות ממחלות אחרות.

 (2) החלטתו של הפקיד הוטרינרי בשאלה אם איזה בעל־חי הוא בעל

 ערך מיוחד תהא החלטת גמר.
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 סמכותם של פקידים 8. כל פקיד מחוזי, שוטר, רופא ממשלתי, רופא בהמות עירוני, או מפקח
' מקנה וכל אדם שהורשה על ידיהם בכתב רשאים להכנם לכל קרקע, בנין, צריף, ו כ ם ו י ע ו ד  י

 או מקום כדי לברר אם קימויאת הוראות הפקודה הזאת, ואם נמצא כי הוראות
 הפקודה הזו לא נתקיימו רשאי כל פקיד מחוזי, שוטר, רופא ממשלתי, רופא
 וטירינרי עירוני, או מפקח מקנה וכל אדם שהורשה על ידיהם בכתב לעשות את
 כל הדרוש כפי ראות עיניו כדי ליתן תוקף להוראות הפקודה הזאת, מבלי לפגוע

 בכל עונש שיש להטילו עפ״י הוראות סעיף 12 מן הפקודה הזאת.

 וביחוד רשאי כל פקיד מחוזי, שוטר, רופא ממשלתי, רופא וטירינרי עירוני,
 או מפקח מקנה או כל אדם שהורשה על ידם בכתב להכנם לכל קרקע, בנין,
 צריף או מקום כדי לתפוס או לגרום לתפיסתו של כל כלב, חתול, או קוף שנשכו
 איזה אדם ורשאי הוא לקחתו או לצוות לקחתו למאורת הבידוד הקרובה ביותר.

 הכרזת אזורים נגועים 9. הפקיד הויטירינרי הראשי רשאי להכריז במודעה שיפרסם בעתון הרשמי
 כל אזור כאזור נגוע בכלבת וההוראות דלקמן תחולנה על אזור כזה עד

 שהמודעה תבוטל :

 (א) אם היה האזור אזור עירוני :

 (א) חייב בעל הכלב :

 (1) לקשור את כלבו לביתו, וכן

 (2) לדאוג לכך שהכלב ישא מחסום בשעה שהוא יוצא לטייל, וכן

 (3) למנוע את הכלב מבוא במגע עם כל כלב אחר, וכן

 (ב) חייב הפקיד הויטירינרי לצוות להרוג :

 1. כל כלב שאינו קשור או שאינו נושא בפיו מחסום, כשהוא יוצא
 לטיול, וכן 5

 2. כל כלב שאין לו רשיון - אם חייבים לקבל רשיונות בעד כלבים
 עפ״י כל חוק עוזר או תקנות או תחוקה אחרת הנוהגים באותו אזור, והן $

 3. כל כלב חתול או קוף, אשר נושכו בכל עת שהיא לא יותר מששה
 חדשים קודם לתאריך המודעה המכריזה על האזור כעל אזור נגוע בכלבת.

 (ב) אם לא היה האזור אזור עירוני:

 (א) חייבים בעלי כלבים לקשור את כלביהם בתמידות: בתנאי כי כלבי
 רועים אין צורך לקשרם אלא בשעות שבין שקיעת החמה וזריחתה, וכן ן

 (ב) אסור לשום דייר להחזיק יותר מכלב אחד ולשום רועה להחזיק יותר
 משני כלבים בעד כל עדר בקר או צאן ושום כלב לא יחשב ככלב רועה בקשר
 עם עדר בקר או צאן אלא אם כן הוא בלוד, אל העדר. כל שאר הכלבים יוצאו

 להורג.

 בתנאי כי כל אדם המחזיק משק לגידול גזעי כלבים או כלבי ציד יש לפטרו
 מהוראות הסימן הזה לפי אותם התנאים שיקבעו ע״י הפקיד הוטרינרי הראשי.



 18 באוקטיבר 1934 1037

 10. (1) פקיד וטרינרי רשאי לצוות להוציא להורג בכל עת את בעלי החיים
 דלקמן בתוך כל אזור לאחר שהפקיד המחוזי מסר לתושבי האזור הנ״ל הודעה
 כהלכה הדורשת מאתם לקשור את כלביהם לבתיהם במשך השעות והזמנים

 המפורטים באותה מודעה:

 השמדת בעלי חי
 עזוביס

 (א) כל כלב הפקר או כלב עזוב או כלב שאין לו בעלים וכן,

 (ב) אם כולל האזור איזה חלק שבו טעונים כלבים רשיונות עפ״י כל
 חוק עוזר או תקנות או תחוקה אחרת הנהוגים באותו חלק - כל כלב שאין

 לו רשיון ;

 (2) לצורך סעיף קטן (1) מסעיף זה רואין כל כלב שאינו קשור אל
 הבית ככלב עזוב או משתולל או ככלב שאין לו בעלים.

 11. כל מועצה עירונית או מקומית חייבת לערוך את הפנקסים הנדרשים
 ע״י הפקיד הויטירינרי הראשי לצורך הפקודה הזאת וכן לשלוח או לתת דוחו״ת

 רשימות והומר ידיעות ככל אשר ידרוש הפקיד הוטרינרי הראשי.

 חובתה של מועצה
 עירונית ומקומית

 12. כל שאינו מקיים את הוראות הפקודה הזאת או כל תקנה שתותקן על
 פיה, או הוראות של כל צו או הוראה שניתנו כהלכה עפ״י פקודה זו, או כל תקנה
 שתותקן על פיה, יהא צפוי, בצאתו חייב בדינו, לעונש מאסר לתקופה של לא
 יותר מששה חדשים או לקנס שלא יעלה על מאה פ״פ (א״י), או לשני העונשים

 כאחד.

 עובש

 13. אין להביא במשפט את ממשלת פלשתינה (א״י) ואין להטיל אחריות
 אזרחית או פלילית על כל פקיד ממשלה או אדם אחר המורשים להוציא לפועל
 את הוראות הפקודה הזאת או הוראות כל תקנה שהותקנה על פיה, או כל צו
 שניתן כחוק עפ״י פקודה זו או עפ״י כל תקנה שהותקנה על פיה בשל כל מעשה

 שנעשה בתום לב.

 הגנה בשל מעשים
 שנעשו בתום לב

 פצויים לא ישולמו 14. אין לשלם פצויים בעד בהמה שהוצאה להורג עפ״י הוראות פקודה זאת.

 15. כל בהמה שהוצאה להורג עפ״י הוראות הפקודה הזאת תיהרג באותם
 האמצעים שהפקיד הויטרינרי יורה.

 השמדת בהמות

 16. הנציב העליון רשאי להתקין תקנות המכוונות למנוע את התפשטות
 הכלבת ולקיים את מטרות הפקודה הזאת.

 תקנות

ש ם 17. מחובתם של מועצה מקומית או מועצה עירונית, של מוכתרי כפרים, נ ל א ם ש ת ב ו  ח

 ידועים לסייע בהוצאה . , , , ,
ת ושל שיכי שבטים לסייע, איש איש באיזורו שלו, בידי כל פקיד ממשלת פלשתינה ו א ר ו ל ה ל ש ע ו פ  ל

 הפקידה הזאת (א״י) להוציא לפועל את הוראות הפקודה הזאת וכל תקנה שתותקן על פיה.

 תקין פקודה מס׳ 3 18. פקודת מחלות הבהמות 1926 תתוקן ע״י מחיקת המלה ״כלבת״ המופיעה
 לש׳ 1926 ב (א) הגדרת ״מחלה״ שבסעיף 2, וכן (ב) בסעיף קטן (3) מסעיף 17.
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ספת  תו

 טופס א׳

 לכבוד שופט השלום ב . . . .

 הנידון: פקודת הכלבת, 1934. סעיף 5.

 הריני מבקשך בזה עפ״י סעיף 5 מפקודת הכלבת 1934, להרשות להוציא
 להורג את הבעל־חי המתואר לקמן והשייך ל

 מ >

. . . . .  (א) אשר נשך אדם יותר מפעם אחת דהיינו . .

 (למסור כאן פרטים), או

 (ב) שהוא, לפי דעתי, משתולל, או צפוי במידה יתירה להדבק בכלבת
 ולהעבירה ((פרט נמוקים).

 ותאור הבעל חי.

 מם׳ הרשיון (אם יש רשיון),

 גזעו של הבעל־חי

 זכר או נקבה

 צבעו . .

 גילו

 סימניו המיוחדים
 התאריך
 החתימה

ת והנימוקים י  התכל

 פקודה זו קובעת הוראות למניעת הכלבת ולמלחמה בה.

 2. האמצעי החוקי האחד שבידנו עתה למלחמה בכלבת כלול בפקודת מחלות הבהמות —

 מם׳ 3 לש׳ 1926, ובעיקר בתקנות שהתקין הנציב העליון עפ״י סימן (א) מסעיף 19 של
 אותה פקודה.

 3. הממשלה ראתה צורך לחוק חוק מיוחד למטרה מיוחדת זו> למניעת הכלבת והמלחמה
 בה, תחת להוסיף ולטפל בפרובלימה זאת בעזרת תחוקת־לואי.

 אותן ההוראות שבפקודת מחלות הבהמות, 1926 המתיחםות לכלבת הושמטו מאותה פקודה.

 ל. י. נ. לויד בלאד

 4 באוכןטנובר 1934 מ״מ היועץ המשפטי
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 מודעה.
ם כסעיף 17 (1) (ד) א ת ה י ב ק ו ף ח ק ו ה ת ת ל ב ק דם ל ה קו ז ת ב מ ס ר פ ת ה דלקמן מ ד ו ק פ ת ה ע צ  ה

ה צ ע ו מ ך ב ל מ ר ה ב ד ף 3 מ י עיתוקן בסעי ה (א׳־י) 1922 כפ נ י ת ש ל ה על פ צ ע ו מ ך ב ל מ ר ה ב ד  מ

ה (א״י) (תקון) 1923. נ י ת ש ל פ  ל
 ט. ל. הודג׳קין

( י  8 באיקטובר 1934 םופר למועצה הפלשתינאית (א״

 הצעת־פקודה

וספת (1933-34) 1934 דת ההקצבה הנ  פקו

 פקודה המקנה תוקף חוקי לתשלומים יךועים שנעשו במשך השנה שנסתיימה ביום

 שלשים ואחד במרץ 1934, יתר על ההוצאה שנתאשרה בפקודת ההקצבה

1933 (1933-34) 

 הואיל ופקודת ההקצבה, (1934—1933) 1933 הקציבה סכומים ידועים
 להוצאותיה של ממשלת פלשתינה (א״י) לשנה המסתיימת ביום שלושים ואחד

 במרץ 1934 ויש צורך להקציב סכומים נוספים לשרות הממשלה באותה שנה.

 לפיכך מחוקק בזה הנציב העליון לפלשתינה (א״י) בעצתה של המועצה
 הפלשתינאית (א״י) לאמור:

 מם׳ 42 לש׳ 1933

 השם הקצר 1. פקודה זו תקרא פקודת ההקצבה הנוספת (34־1933) 1934.

 2. הואיל וסכומי הכסף המפורטים בתוספת לפקודה זו הוצאו לשרות
 ו

 הנזכר בה יתר על הסכומים שהוקצבו לאותם שרותים לשנה המסתיימת ביום
 שלושים ואחד במרץ 1934 ע״י פקטנפ ההקצבה (1933-34) 1933 לפיכד מכריזים
 בזה כי הסכומים הנ״ל שולמו והוצא; כהלכה לשרותי ממשלת פלשתינה (א׳יי)
 לאותה שנה ובזה מאשרים סכומים אלה ומקציבים אותם נוסף על הסכומים

 הנזכרים לאותם שרותים בפקודה הנ״ל,

 הקצבת מך 55,057
 פ״פ (א״י) לשנים

 עשר החדשים
 המסתיימים ביום

 31 במרץ 1934

ספת א׳  תו

 חשבון המוסר את הוצאותיה של ממשלת פלשתינה (א״י), פרט למסלות הברזל של
 פלשתינה (אי׳י), על השרותים הנזכרים לקמן, יתר על הסכומים שהוקצבו לאותם שרותים
 לתקופה שמיום 1 באפריל 1934 עד שלושים ואחד במרץ 1934, עפ״י פקודת ההקצבה

.1933 (1933-34) 
 פ״פ (א״י)

 1. פנסיות 2,193
 3. הוד מעלתו הנציב העליון 546

 4. בית המזכירות 1,103
 10. מכם, אקסייז ומסחר 1,205
 16. מחלקת העתיקות 472
 22. מחלקת העליה 707

 72. עבודות צבוריות (חוזרות ונשנות) 1,769
 33. פיתוח של המושבות 24,003
 29. דואר וטלגרף (שלא מן למנין) 7,237

39,235 
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ספת ב׳  תו

 חשבון המוסר את ההוצאות של מסלות הברזל של פלשתינה (א״י) לשרותים המפורטים
 לקמן יתר על הסכומים שהוקצבו לאותם שרותים למשך התקופה שמיום הראשון באפריל 1933 עד

 השלושים ואחד במרץ 1934 עפ״י פקודת ההקצבה )1934—1933) 1933.

 חשבון ג׳
 פ״פ (א״י)

 הוצאות הובלה 11.166

 חשבון ד

 הוצאות כלליות 4.656

 ם״ה 15.822

ם י ק ו מ נ ח ת ו ו י ל כ ת  ה

 פקודה זו קובעת הוראות למתן תוקף חוקי להוצאת סך 55,057 פ״פ (א״י) בשנה המסתיימת
 ביום 31 במרץ 1934 יתר על ההוצאה שנתאשרה עפ״י פקודת ההקצבה (1934—1933) 1933.

 ל. י. נ. לויד בלאד.

 8 באוהטובר 1934 מ״מ היועיז המשפטי
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דות  קיום פקו

 מזכיר הממלכה לעניני המושבות הודיע את הוד מעלתו מנהל עניני הממשלה כי לא
 ייעצו את הוד מלכותו להשתמש בכה הדחיה אשר לו לגבי הפקודות דלקמן: —

 מם׳ 12 לשנת 1934 הנקראת: ״פקודה המתקנת את פקודת מניעת איומים, 1927״

 מס׳ 18 לשנת 1934 הנקראת ״פקודה הבאה להגדיל את המס על שעורה׳/

 מס׳ 20 לשנת 1934 הנקראת ״פקודה המאפשרת לבתי המשפט לתת סעד כנגד
 טרנםקציות ברבית קצוצה והמתירה קבלת עדות בנוגע לכך.״

 מס׳ 21 לש׳ 1934 הנקראת ״פקודה הקובעת הוראות כיצד לפתוח במו״מ משפטי מסוגים ידועים
 וכיצד לנהלם, ובענינים אחרים הכרוכים בכך״.

 מס׳ 24 לש׳ 1934 הנקראת ״פקודה המתקנת את פקודת העתיקות, 1929״.

 מם׳ 25 לש׳ 1934 הנקראת >,פקודה המוסיפה לתקן את פקודת ההובלה בדרכים, 1929״.

 בפקודת הוד מעלתו,

 ם. מודי

 10 באוסטובר 1934. מ״מ המזכיר הראשי

 גמר מנוי ממלאי מקום.

 מנהל עניני הממשלה מצוה להודיע ברבים כי:—

 סנויו •על מר סילבסטרו סטפן, פקיד דואר, טלגרפים
̂י1, מחלקת הדואר והטלגיף, כממלא מקינ  וטלםוניםט, מדרגה 
 שנתפרסם בעתון הרשםו מם׳ 455 מיום 26 ביולי, 1934

 נגמר ביום 30 בספטמבר, 1934.

 מנויי של מר ל. י. נ. לויד בלאד/ משנה ליוע
 המשפטי, מדרגה המחלקה המשפטית, כממלא מקו:
 שנתפרסם בעתון הרשמי מם׳ 448 מיום 31 ביוני, 1934, נגם

 ליום 9 באוקטובר, 1934.

. קינגשלי־היט, מפקח משטרה מחוז  מנויו של מר א. י
 מדרגה ^ מהלקת המשטרה ובתי הסוהר, כממלא מקין
 שנתפרסם בעתון הרשמי מס׳ 466 מיום 13 בספטמבר^ 934

 נגמר ביום 9 באוקטובר, 1934.

 מנויים וכר

: ת  מנהל עניני הממשלה מנה א

 מר א. א. פולן, להיות מפקח על עבודות העץ,
 שיפור נמל יפו, מיום 8 בספטמבר, 1934.

 מר י. םמיט, להיות צולל, שיפור נמל יפו, מיום 8
 בספטמבר, 1934.

, לשכת  כולוסי אפ׳ כאירי, מתרגם ראשי, מדרגה א
 העתונות, המזכירות הראשית, להיות פקיד מחוזי לנסיון,
 מדרגה <1, הנהלת מהוו ירושלים׳ מיום 14 באוקטובר,

.1834 

 מנוי ממלאי מקום

 מנהל עניני הממשלה מנה את:—

 מר א. ם. קירקברייד, סגן הציר הבריטי, מדרגה F׳
 עבר הירדן, לכהן כציר בריטי מיום 12 עד יום 22 באוקטובר,

.193 



ר 1934 ב ו ט ק ו א ן הרשמי 18 ב  1042 העתו

. דר׳ א. א. שהדה מחלקת הבריאות א ר ב  פ
1.10.34 —31.10.34 

 מר באדי בישרזי הנהלת םהוז הצפון

ם .של 7.11.34- •8.10.34 ה ר ג ת פ ה אשר א ל ש מ מ ל עניני ה ה נ  מ

ם דלקמן: — עפיף אפ׳ עטוט מחלקת החנוך די  הפקי
8.10.34 —7,11.34 

 ןר א. ה. םמואל מחלקת העליה
28.8.34--4.1.35 

 מודעה.

 אמנה בין הממלכה המאוחדת ובין ספרד בנידון מו״מ משפטי בדיני ממונות ומסחר.

ן מו״מ ד בנידו ר פ ת ובין ס ר ת ו א מ ה ה כ ל מ מ ה שבין ה נ מ א ה כי ה ע ד ו ת בזה מ ר ס מ  נ

ל 1932, י ר פ א ה מיום 16 ב ע ד ו מ ה (א״י) ב נ י ת ש ל ל פ ה ע ל ט י ה ר ש ת ס מ ת ו ו נ ו מ י מ נ י בדי ט פ ש  מ

. ח ק י ר פ ב א ר ע מ ד ב ר פ ת ס ל מושבו ה ע ל ט ו ום 1 במאי 1932 ה ן הרשמי מי ה בעתו מ ס ר פ ת נ  ו

ר 1934. ב מ ט פ ס ל מיום 1 ב י ח ה ת נ מ א ת ה ל ט  2. ה

פט ם הוא השו י כ מ ס מ ח את ה ו ל ש ה שאליו יש ל ק י ר פ ב א ר ע מ ד ב ר פ ת ס ו ב ש ו מ ן ב  3. השלטו

ם י מ ו ג ר ת ב ש במו״מ ו מ ת ש ה ה יש ל ב , והלשון ש ו פ ־ ו ד נ נ ה פר זבל ד ה אי ט נ ם , ב ה נ ה ראשו י צ נ ט ם נ י א  ב

. ת י ד ר פ ס  היא הלשון ה

 ם. מודי
 10 באוקטובר 1934. , מ״מ המזכיר הראשי

 מודעה.

 ישיבות בית המשפט לפשעים חמורים.

 (יזקין)״

 במשפטים פלילים מם׳ 4/34, 9/34 ו 10/34 ישב ראש
 כבוד השופט הראשון בבית המשפט לערעורים ודא כבוד זקן
 השופטים כפי שהופיע בעחון הרשמי מם׳ 470 מיום 4.10.34.

 במשפט פלילי מם׳ 11/34 ישב ראש כבוד זקן
 השופטים ולא כבוד השופט הראשון של בית המשפט לערעורים,

 כפי שהופיע בעתון הרשמי מם׳ 470 מיום 4.10.34.

ם ה נ  ב. א. ד
 10 באוקטובר, 1934. מפקח בתי המשפט.

 מודעה•
 ממשלת פלשתינה (א״י) מעמידה לחכירה פומבית
 למשך שנה אחת את הנכסים השייכים לממשלה בעיר עזה
 ובכפר ג׳בליה בנפת עזה, באמצעות רשימת הצעות שתהא
 פתוחה במשרדי מחוז עזה עד יום עשרים ושמונה באוקטובר,

.1934 

 מודעה

 מודיעים בזה ברבים בי כבוד זקן השופטים קבע את
 יום השני 29 באוקטובר, 1931, לשם מתן רשיונות לעורכי דין.

 כבוד זקן השופטים יחלק את הרשיונות. בפומבי בשעה
 9.30 בבקר.

 יש ללבוש את הגלימה הרשמית.



ן הרשמי 1043  18 באקטובר 1934 העתו

דת מורים גבוהה, 1934.  בחינה לתעו

 המורים הבאים עמדו בבחינה לתעודת המורים הגבוהה:

. ה ש ע מ ל ה ו כ ל ה ה ל א ר ו ה ת ה ד ו ע . ת ק א, ל  ח

 גב׳ נדה עבדול האדי ביה״ס לבנות ״עאישיה״ בשכם
 ראדי עבדול האדי ביה״ם לבנים ״גזאליה״ בשכם

 זוהדי ג׳אראללה ביה״ם לבנים בנצרת

 עבדול חאפז כמאל ביה״ם לבנים בחיפה
 מחמד תקי־אדין נבהאני ביה״ם לבנים בחיפה

 פריד סעיד ביה״ם לבנים בבאר־שבע

. ר פ ם ־ ת י ב ה ב א ר ו ת ה ו ע ו צ ק / מ ק ב ל  ח

 מחמד םולימן אל עאבידי ביה״ס לבנים ״םוואוויך בצפת

 ה. א. באומן
19̂, מנהל מחלקת החנוך  10 באוקטובר, 4

דת מורים נמוכה, 1934. ו  בחינה לתע

- כה:  המורים הבאים עמדו בבחינה לתעודת המורים הנמו

. ה ש ע מ ל ה ו כ ל ה ה ל א ר ו ה ת ה ר ו : ת ,  דו ל ק א

- בית־הםפר בכפר־כנא
- בית־הםפר לבנים בבירח

- בית־הספר בטיבה
- בית־הםפר רשדיה לבנים בירושלים

 בנימין צלאח םאלם
 מחמוד שאוקת דגיאני

 מוכתר שאקר כמאל
 עותמאן בדראן

. ר פ ם ה ־ ת י ב ה ב א ר ו ה ת ה ו ע ו צ ק : מ ,  זזלק ב

 עבד אל רחמאן ראסם עוואד — בית־הםפר בענבתה
 עבד אל ראוף אל נאבלםי - בית־הספר בבודקה

 עבד אל ווהאב אל כטיב — בית־הספר בעםירה אל שמאליה
 ג׳לאל אדין בעבע - בית־הםפר לבנים בטול־כרם

 מחמד טבארה - בית־הםפר בג׳מזו
 צידקי יאסין - בית־הםפר בשויכה

 פאיז גדבאן - בית־הםפר בצאפוריד.
 שיד חאפז חסן בטה - בית־הםפר לבנים בכאדיונים

 מחמד צאלח עודה — בית־הםפר םוואווין לבנים בצפת

 ה. א. באומן
 10 באוקטובר, 1934. מנהל מחלקת החנוך
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 דר• 1780• הנס גוטליב׳ ירושלים.
 דר• 1787• קורם שטיניץ׳ ת? אביב.

 דר• 1788• אלים כהן לבקוביץ׳ תל אביב.
 דר• 1789• רוזה לויגטל׳ חיפה•

 דר• 1700• קורט מרברג/ ירושלים.
 דר• 1791• בר גליקטן׳ תל אביב.

 דר. 1792• פאולה ויםלברגר גוטליב׳ תל אביב.
 דר• 1798• קרל גברט׳ חיפה.

 דר• 1794• זיגיםמונד פלר׳ תל אביב.
 דר• 1795• לואים רוזנבונד מיירהררט׳ תל אביב.

 דר• 1790• הנס וולשטין׳ חיפה•
 דר• 1797• ירוחים שמרין, תל אביב.

 דר• 1798• בוניה שיפמנוביץ׳ תל אביב.
 דר• 1799• יעקב ביטשאי, תל אביב.

 דר. 1800• פואד שיהב׳ יפו.
 דר• 1801• מירו! מאיר ישברוביץ, תל אביב. ״

 דר• 1802• אברהם פרידום, תל אביב.
 דר• !.:180• ברנרד גוץ׳ תל אביב•

 דר. 1804. מלוינה גומליב צוקרקנדל׳ תל אביב.
 דר• 1805• הגם ברנקופ׳ ירושלים.
 דר• 1800• בנו ליפשיץ׳ ירושלים.

 דר• 1807• ליזר מולר׳ תל אביב.
 רר• 1808• אלז שטרנברר לוינשטיז, תל אביב.

 דר• 1809• זיגפריד פרידריד רוטשילד׳ יררטלים.

 דר. 1810. ארגו גורביץ׳ תל אביב•
 דר. 1811. יוסף זמוירה׳ ירושלים.
 דר. 1812. ארולוי שטרוים׳ חיפה•

 דר. 1813• םופי שורץ וסרמז׳ חיפה.
 דר. 1814. הרולד ל• שילר׳ ראשון לציון.

 דר. 1815• םרגץ לגגה׳ כפר םבא•
 דר• 1810• מקם מרדכי מקלנבורג׳ גדרה•

 דר• 1817• מקם מרכוס׳ תל אביב.
 דר• 1818• נפתלי זיגטז׳ תל אביב•

 דר• 1819• פריץ רוזנטל׳ עטרות•
 דר• 1820• קרל לנגרוד• חיפה•

 דר• 1821. מורים ריקובר׳ ירושלים.

 דר• 1822• לזר מ• דניאל׳ תל אביב•

 דר• 1823. אברהם איייז׳ ירושלים.

 דר• 1824• ארנםט גליק׳ ירושלים•
 דר• 1̂825 מלו* הילר׳ ירושלים.

 דר• 1826• לאה לאונורה קלונר׳ תל אביב.

 דר• 1827• סימון שרשבםקי׳ ירושלים.

 דר 1828• וילהלם זומרפלד׳ תל אביב.
 דר• 1829. וילהלם רוזנפלד׳ תל אביב.

 דר• 1830• ישראל קלורפייז׳ תל אביב.
 דר• 1831. ארנה מאיר׳ חיפה.

 דר. 1832. מתילדה רוטשילד׳ תל אביב.
 דר• 1833. מתילדה גולדברג רוזנפלד׳ תל אביב

 דר. 1834. פאול נתז׳ תל אביב.

 דר• 1835. מלאכי שפירא׳ תל אביב.

 דר• 1836. הרמז םלוםציוור.׳ ירושלים.
 דר• 1837• רות רופין׳ ירושלים.

 דר• 1838. קטה זליגמ;׳ תל אביב.
 דר• 1839. ניםלים םודרסקים׳ תל אביב.

 דר• 1840• שמואל לאופר׳ ירושלים.
 דר• 1841• הלמוט מנקל׳ יפו.

 דר• 1842• יוסטיז ויגשגק׳ ירושלים.

 דר• 1843» אולה בוקםפ!׳ תל אביב.

 שטרי כסף פלשתינאיים (א״י).

 מודיעים כי שטרי הכשף הפלשתינאיים (א״י) דלקמן
 נתקלקלו וכי האנשים הרשומים לקמן תובעים את שוים• בל
 אדם אחר התובע זכות על השטר הנ״ל יבוא מיד בדברים

 עם החתומ מטה.

 מספר השטר שויו שם התובע

 A. 465866 500 מיל פראג׳אלה חכים, ירושלים

 A. 157334 1 פ״ס (איי) גב׳ שרה םלוניםםקי, תל אביב

 474577 •8 1 פ״פ (א״י) יצחק ם. עמרם, חיפה

 A. 4?1034 500 מיל עבדול רהמן סופרן! טול כרם

A 500 טיל עבדול רחמן סופרן׳ טול כרם . 669436 

 בנק אנכלו פלשתינה בע״ם,
 A. 583928 500 מיל ירושלים

 A. 884727 נ פ״פ (א״י) אליהו ריסנו, תל אביב

 725276 .8 1 פ״פ (א״י) בדקלים בנק, ירושלים

ם מ ד  ג. ה. א
 3 באוקטובר׳ 1934 פקיד המטבעות

 רשיונות שניתנו בחדשי אוגוסט וספטמבר 1934

 לרופאים, רופאי שנים, רוקחים ומילדות לעסוק

 במקצועם בפלשתינה (א״י).

 רופאים.

 דר• 1705• מורים לוין׳ ירושלים.
 דר. 1760• גיםלה אינגלברג ברמן, תל אביב.

 דר 1767• אלפרד לפמן׳ ירושלים.
 דר• 1708• מרגרית קירה נוםבאום׳ ירושלים.

׳ ירושלים. ן  דר• 1769• מיגר, מימי
 דר 1770• הרמז שטל׳ ירושלים.

 דר• 1771• אנה רוטשילד הילברוגר׳ ירושלים.
 דר• 1772• יוסף ברנד׳ ירושלים.

 דר. 1773. בורים ליפםון׳ תל אביב.

 דר• 1774• אלסה אהרון׳ ירושלים.
 דר. 1775• וילהלם פלזנטל׳ ירושלים.

 דר• 1770• לודויג פרנק׳ ירושלים.
 דר• 1777• יעקב לוי׳ ירושלים•

 דר• 1778• פליקפ םולמן׳ ירושלים.
 דר• 1779• סופיה אנטואנט גרנובםקי׳ תל אביב.

 דר• 1780. ולטר שטיניץ׳ תל אביב.
 דר• 1781• סימון ילומנפלד׳ תל אביב.

 דר• 1782• סלומון דורמז׳ יסוד המעלה׳ נפת צפת
 דר 1783• שמואל שטיבל׳ תל אביב.

 דר. 1784• נטליה גליקםון טורקלטוב׳ חיפה.
 דר• 1785• קרל מאיר׳ ירושלים.
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ער׳ תל אביב.  בטי שלוסברג ו
 וםיליום ק. מברומיכאלים׳ ירושלים.

 אותו קליין מולהוף׳ תל אביב.
 גונטר פרידלנדר׳ ירושלים.

 רוחמה יפה׳ תל אביב•
 חיה אירסה פביםיאק וייטמא!׳ ירושלים.

 פאולינה הבט׳ , ירושלים.

 שושנה נורנשטיין׳ ירושלים.
 בהיה סלים אבו עטה׳ טול כרם.

 נ׳מילה מיכאיל׳ בית נ׳לה.

.361 
•362 
•303 
•364 
•365 

 פ• 366•
 פ. 367•

 מילדות.

 מ• 491.
 מ• 492.
 מ. 493.

 י. ו. פ. הרקניס
 מ״מ מנהל שרות הרפואה.

 10 באוקטובר׳ 1934.

 מודעה.
 הרשיון לעסוק במקצוע רופא-שניס בפלשתינה (איי)

 מס׳ 483 על שם דר׳ אמיל וים ביטל.

 י. ו. פ. חרקניס
 10 באוקטובר, 1934. מ״מ מנהל שרותי הרפואה.

 הצעות.
 מוזמנות בזה הצעות להספקתם של הצרכים דלקמן

 למנהל מחלקת החקלאות והיערות:—

 1.400 בערך
 1.400 ק׳׳ג בערך

 400 בערך.

 בורות דבורים
 מצעי דונג
 מזלפי עשן

 פרטום מלאים וטופסי הצעות אפשר לקבל מהפקיד
 הוטרינרי הראשי, םהלקת החקלאות והיערות, ירושלים.

 ההצעות צריכות להגיע לפקיד הוטרינרי הראשי/
 מחלקת החקלאות והיערות, ירושלים, לא יאוהר -מיום חמשי׳

 25 באוקטובר, 1934, בשעה 10 בבקר.

 . מסירת חוזים.
.1 

 החווה להפיכתו של בית חולים של הסגר, יפו, לבית
 חולים למחלות מדבקות, והפיכת המחלקות למחלות מעים בקומה
 הראשונה של אגף הבידוד לחדרי עובדים נמסר למר סלים
 הבאש מרמלה במחירי ההערכה של המ.לע.צ. מועד החוזה

 3 שבועות.

.2 

 החווה לבנין ברכה ובו׳ בכפר כאוכב בנפת כית שאן/
9 למעלה מהערכת 1 / 2 %  נמסר לאחםד אפ׳ שמוט מנצרת ב

 המ.לע.צ. מועד החוזה 6 שבועות,

 דר• 1844. מורים גרוטו׳ תל אביב•
 דר• 1845• רפאל סנדלר׳ ירושלים.

 דר• 1846• וולטר אברהם׳ תל אביב.
 דר• 1847• הנם אברבר׳ חיפה

 דר• 1848• הנס אונגר׳ ירושלים.
 דר• 1849• הרמן זונדק׳ ירושלים.

 דר 1850• רישרד פפגיר הרפורד׳ ירושלים.
 דר• 1851• יהודה בלנקשטיז׳ ירושלים.

 דר 1852• פנחס קורנבלור׳ ירושלים.
 דר• 853 ו• אהרון סנדלר׳ ירושלים•

 דר- 1854• ויקטור קורנמל׳ ירושלים.
 דר 1855• רוט אלתרטום גליקםמן׳ הרצליה

 דר• 1856• מקם יוסף מנהים׳ חיפה•
 דר 1857י קטה ריס טנהויזר׳ תל אביב.

 דר• 1858• אילזה הורביץ לויגםקי׳ תל אביב.
 דר• 1859. מורים וינברג׳ ירושלים.
 דר• 1860 תאודור מוסקט׳ תל אביב.

 דר• 1861• יעקב זיידע׳ חיפה.
 דר• 1862• חירש גליקר׳ חיפה.

 דר. 1863. קרל דריפום׳ ירושלים.
 דר• 1864• מרטה פרל׳ ירושלים.

 דר. 1865• מיליה אלתרמן׳ ירושלים.
 דר 1866• פנחס סגל׳ תל אביב.

 דר• 1867• אלפרד זלינגר׳ ירושלים.
-דר- 1868. ארנולד צוקרברג׳ תל אביב.

 דר- 1869• יואכים ליידר׳ תחנת הנםיון של עכו
 דר• 1870. וולטר חאן׳ ירושלים.

 דר- 1871• אוטו באום׳ תל אביב.
 דר- 1872• ארטור פרוינד׳ ירושלים.

 דר 1873• ברכה קנטורים׳ תל אביב.
 דר• 1874• רובין יזיוראן׳ תל אביב.

 דר 1875• ליאו הורן׳ תל אביב.
 דר• 1876• שרה פיגובםקה׳ ירושלים.

 רופאי שינים.

 ד• 523. אדיט ברג וולף׳ חיפה•
 ד• 524. ברוניסלבה ברגר׳ תל אביב.

 ד• 525. ליזולטה נהם׳ תל אביב.
 ד. 526. רודולף רול!*׳ חיפה-

 ד• 527• צרנה מוטיל׳ חיפה.
 ד. 52S• רות אטליה שינדלר םרידלנדר׳ חיפה

 ד. 529• רבקה רחל טוקרץ מילר׳ תל אביב.
 ד• 530• הרברט מאיר׳ ירושלים.
 ד• 531• ארנסט גידרלנד׳ ירושלים.

 ד 532• חסה יובאיט׳ גדרה.
 ד• 533• לואים שיפמן׳ ירושלים.

 ד• 534• הוגו רוטשילד׳ חיפה•
 ד• 535• ורנר לאובה׳ תל אביב.

 ד• 535• תאודור ברםלואר׳ תל אביב
 ד• 537• דינה אליצור׳ ירושלים.

 ד• 538• י סף ב. אנגל׳ תל אביב.
 ד• 539• קרל פולק׳ חיפה•

. ם נ י ח ק ו  ר

 פ• 357• מוניר דידה שוכטיאן׳ טול כרם.
 פ• 358• גלר מיכל׳ תל אביב.

 פ• 359• מינה םולומוז גולדמ!׳ חיפה.
 פ• 360• ליאו! ברנפלד׳ חיפה.
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 כל התובע טובח הנאה עליו להופיע במקום ובכזועד
 הנ״ל, שאם לא כן יהן בית הששפט אח חצו אשר יישר בעיניו.

 ניחן היום הזה 8 באוקטובר׳ 1934.

 א. כטאר
 םופר ראשי לבית המשפט

 המחוזי של חיפה.

.3 

ט המחוזי של ירושלים. פ ש מ ת ה  בבי
 בענק ירושת המנוח יעקב ברונשטיין מלויסוויל,

 ארצות הברית של אמריקה.

 המבקשת: שרה ברונשטיין משיקאגו, אילינואים,
 ארצות הברית של אמריקה, מיוצגת ע״י

 שמעון אגרנט, עו״ד מחיפה.

 דהוי ידוע לכל בי שרה ברונשט־ין פנתה לבית המשפט
 הםחווי של ירושלים בבקשה ליחן צו המכריז על נבםיו של יעקב
 ברונשטיין מלואיםוויל, ארצית הבריח של אמריקה וכי בית
 המשפט המחוזי של ירושלים ידון בבקשה הנ״ל ביום 26

 באוקטובר, 1934 בשעה 9 בבקר.

 כל התובע טובת הנאה עליו להופיע במקום ובמועד
 חנ״ל, שאם לא כן יתן בית המשפט את הצו אשר יישר בעיניו.

 ניחן היום חזה 12 באוקטיבר• 1934.

 ריזק חלזין
 םופר ראשי לבית המשפט

 המחוזי של ירושלים.

 הזמנות לצוויי אפוטרופסות.

.1 

ט המחוזי של ירושלים. פ ש מ ת ה  בבי

 בענק הסרג׳נט המנוח א. א. יוז מירושלים

 ובענין מנוי מר לנצלוט איואן נפטון לויד־בלאד

 כאפוטרופוס לנכסי המנוח א. א. יוז.

 בתוקף צו מבית המשפט המחוזי של ירושלים׳ הנושא
 עליו את תאריך ה 3 בספטמבר, 1934, הריני מזמין בזה כל אדם
 להופיע בבית המשפט הג״ל תוך עשרה ימיכ מהיום הזה,
 ול־תן טעם, אם יש בידו טעם כל שהוא, מדוע לא ינחן צו
 אפוטרופסות הממנה את מר לנצלוט איואן נפטון לויד-בלאד׳
 כאפוטרופוס לנכסי הסרג׳נט המנוח א. א. יוו, שאם לא כן

 יגש בית המשפט ליתן את הצו כאמור.

 ניתן היום הזה 15 באוקטובר, 1934.

 ריזק חלזון
 סופר ראשי לבית המשפט

 המחוזי של ירושלים.

.3 

 החוזה לבנין ברכה וכוי בכפר בירה בנפת בית שאן,
 נמסר לאחמד אפ׳ שמוט מנפת נצרת ב0/2°/>10 למעלה

 מהערכת המ.לע.צ. מועד החווה 6 שבועות.

.4 

 החוזה להכנסת תיקונים בבית הספר לבנות שיך ג׳אראה
15  בירושלים נמסר למר יוסף אל כטיב מירושלים ב 2%/נ

 למעלה מהערכת המ.לע.צ. מועד ההוזה 3 שבועות,

.5 

 החוזה להקמת בנין נוםף בבית הספר לילדים ברמלה,
 נמסר למר ג׳ורג׳ נ. קורט מירושלים ב 10% למט־ מהערכת

 המ.לע.צ. מועד החוזה 2/ג3 חדשים.

 צוויי הזמנה.

.1 

ט המחוזי של חיפה פ ש מ ת ה  בבי

 בענין ירושת המנוח נגייב אסעד יעקוב.

 המבקש: אםער יעקיב מחיפה.

 להוי ידוע לכל שמר אסעד יעקיב מחיפה פנה לבית
 המשפט המחוזי של חיפה בדבר צו המכריז על יורשי המנוח
 נג׳יב אסעד יעקוב, וכי בית המשפט ידון בבקשה הנ״ל בחיפה

 ביום 26 באוקטובר, 1934 בשעה 9 בבקר.

 בד התובע טובת הנאה עליו להופיע כמקים ובמועד
 יתנ״ל, שאם לא כן יתן בית המשפט את הצו אשר יישר בעיניו.

 ניתן היום הזה 5 באוקטובר׳ 1934.

 א. כטאר
 סופר ראשי לבית המשפט

 המחוזי של חיפה.

.2 

ט המחוזי של היפה. פ ש מ ת ה  בבי

 בענין עזבון המנוח אליאם גולדשטיין.

 התובע: אהרן גולדשטיין.

 להוי ידוע כי אהרן גולדשטיין פנה לבית המשפט
 המחיזי של היפה בבקשה ליתן צו המכריז על ירושת עובון
 המנוח אליאם גולדשטיין, ובי בית המשפט המחוזי של היפה

 דון בבקשה הנ״ל ביום 26 באוקטובר, 1934, שעה 9 בבקר.
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 בידו טעם כל שהוא, מדוע לא ינתן צו אפוטרופסות הממנה
 את מר לינצלוט איואן נפטון לויד-בלאד, כאפוטרופוס לנכסי
 השוטר המנוח א. נורט׳ שאם לא כן יגש בית המשפט ליתן

 את הנ״ל כאמיר.

 ניתן היום הזה 15 באוקטובר, 1934.

 ריזק חלזון
 סופר ראשי לבית המשפט

 המחוזי של ירושלים.

 הזמנות לקיום צואות.

.1 

ט המחוזי של יפו. פ ש מ ת ה  בבי

 בענין המנוח צבי יעקב לוין.

 בתוקף צו מבית המשפט המחוזי של יפו הנושא עליו
 א,ת תאריך היום הזה הריני מזמין בזה כל אדם להופיע בבית
 המשפט הנ״ל בתוך עשרה ימים מהיום הזה זליתן טעם, אס
 יש בידו טעם כל שהוא, מדוע צואתו האחרונה של צבי יעקב
 לוין לא תאושר ולא תרשם׳ ומדוע לא תמסר תעודת קיומה
 לטוביה צ. מילר ואלחנן יעקב רוטנברג הנזכרים בצואה, שאם

 לא כן יגש בית המשפט ליתן את הנ״ל כאמור.

 ניתן היום הזה 10 באוקטובר/ 1934.

 מוחמר םלאטה
 םופר ראשי לבית

 המשפט המחוזי שר יפו.

.2 

ט המחוזי של ירושלים. פ ש מ  בבית ה

 בענין המנוח דוד לייב כהן.

 בתוקף צו מבית המשפט המחוזי של ירושלים הנושא עליו
 את חאריך היום הזה׳ הריני מזמין בוה כל אדם להופיע בבית
 המשפט הנ״ל בתוך עשרה ימים מהיום הזה, וליתן טעם, אמ
 יש בידו טעם כל שהוא, מדוע לא תחתם, תאושי ותרשפ
 הצואה והתוספת לצואה של המנוח דוד לייב כהן, ומדוע לא
 תםםר תעודת קיומה למר שאול יצחק פריינד, הנזכר בצואה

 זו, שאם לא כן יגש בית המשפט ליתן את הנ״ל כאמור.

 ניחן היום הזה 11 באוקטובר, 1934.

ן ו ז ל  ר. ח

 סופר ראשי לבית המשפט

 המחוזי של ירושלים.

.2 

ט המחווי של ירושלים. פ ש מ ת ה  בבי

 בענין השוטר המנוח י. וולאס מירושלים,

 ובענין מנוי מר לינצלוט איואן נפטון לויד־בלאד

 כאפוטרופוס לנכסי השוטר המנוח י. וואלס.

 בתוקף צו מבית המשפט המחוזי של ירושלים הנושא
 את תאר^ך היום הזה, הריני מזמין בזה כל אדם להופיע בבית
ל תוך עשרה ימים מהיום הוה, וליתן טעם, אם ׳  המשפט הנ
 יש בידו טעם כל שהוא, מדוע לא ינתן צו אפוטרופסות
 הממנה את מר דינצלוט איואן נפטון לויד-בלאד כאפוטרופוס
 לנכסי השוטר המנוח י. וולאם, שאם לא כן יגש בית

 המשפט ליתן את הצו כאמור.

 ניתן היום הזה 15 באוקטובר, 1934.

 ריזק חלזון
 סופר ראשי לבית המשפט

 המחוזי של ירושלים.

.3 

ט המחוזי של ירושלים. פ ש מ ת ה  בבי

 בענק השוטר המנוח י. א. בטלר מירושלים.

 ובענק מנוי מר לינצלוט איואן נפטון לויד־בלאד

 כאפוטרופופ לגכסי השוטר המנוח י. א. בטלר.

 בתוקף צו מבית המשפט המחוזי של ירושלים, הנושא
 עדיו את תאריך היום הזה, הרוני מזמין בזה כל אדם ולהופיע
 בבית המשפט הנ״ל תיך עשרה ימים]יםהיום הזה, וליתן טעם,
 אם יש בידו טעם כל שהוא, מדוע לא יבתי צו|אפוטרופסות
 הממנה את מר לינצלוט איואן נפטון לויד-בלאד כאפוטרופוס
 לנכסי השוטר המנוח י. א. בטלר,] שאם לא] כן יגש• בית
״^^^  המשפט ליתן את הצו כאמור. .. ^דד^'

 ניתן היום הזה, 15 באוקטובר, 1934.

 ריזק הל1ון
 סופר ראשי דביח המשפט

ם,  המחוזי שלירושלי

.4 

ט המחוזי של ירושלים. פ ש מ ת ה  בבי

 בענק השוטר המנוח ה. נורט מירושלים,

 ובענק מנוי מר לינצלוט איואן נפטון לויד־בלאד

 כאפוטרופוס לנכסי השוטר המנוח ה. נורט.

 בתוקף צו מבית המשפט המחוזי של ירושלים, הנושא
 •את תאריך היום הזה׳ הריני מזמין בזה כל אדם להופיע בבית
 משפט הנ״ל תוך עשרה ימים מהיום חוה, וליהן טעם, אס יש
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דעה  מו

ת • שמותיהם ו א נ מת אנשים ששי  רשי

ף כ  שינויי השמות דלקמן נרשמו במשרד מנהל עניני ההגירה והעליה והסטטיסטיקה,•וניתנו תעודות בהתאם ל

 השם הישן הכתובת השם החדש הנתינות

 שמואל דוד אדר תל אביב צבי אדר פולני
 יוסף קרוסני תל אביב יוסף אדמוני פולני

 שרה קרוםני תל אביב שרה אדמוני פולני
 מרים קרוסני תל אביב מרים אדמוני פולני
 לייב אבוס שוארצביר ת לאביב אבא אהרוני פולני
 מנדל ישראל זופניק תל אביב מנחם אלדובי רומני
 מילכה זופניק תל אביב מילכה אלדובי רומני

 יהלום זופניק תל אביב יהלום אלדובי רומני

 דוד דובינה ראשוךלציון דוד אלוני רוסי
 כתריאל פוטצניק כפר סבא כתריאל אשלגי פולני
 ישראל משה אוגליק תל אביב ישראל משה אשרי פולני
 איזידור שטינבוק גבע ישראל אבני רומני
 חנה שטינבוק גבע הנה אבני רומני
 נוסין נוטה שטזמן תל אביב נתן אבני פולני
 יהודית ברישנםקי י תל אביב יהודית בהרב פלשתינאית (א״י)
 פייבה נוכימס בקם פתח תקוה שרגה בק ליטאי

 שמואל ברנדרים דיקט לופט ירושלים שמריהו בר חיים פולני
 זונדל ברקוביץ חדרה חמר ברקאי פולני
 אהרון למקוביץ תל אביב אהרון יהודה בר־כוכבא רוסי
 רבקה מכטי תל אביב רבקה בת אלי בלתי מסויימת
 חנה חיימוביץ כנרת חנה בת חיים לטוי

 אהרון כלף תל אביב אהרון בכר פלשתינאי (א״י)
 אולגה כלף תל אביב אולגה בכר פלשתינאי (א״י)

 שמואל אהרון כלף תל אביב שמואל אהרון בכר פלשתינאי (א״י)
 דוד שמוכואלוף תל אביב דוד בךאחיעזר רוסי
 חנה שמוכואלוף תל אביב חנה בן־אחיעזר י רוסי
 יעקב בונדרב תל אביב יעקב בן עמי פלשתינה (א״י)
 שרה (סוניה) בונדרב תל אביב שרה (סוניה) בן עמי פלשתינה (א״י)

 אברהם גרטשמן רחובות אברהם בן־ארי רוסי
 אסתר גרטשמן רחובות אסתר בךארי רוסי

 עדה גרטשמן רחובות עדה בן־ארי רוסי

 ישראל הירש רוזנבאום חדרה צבי בן־ארי פולני
 דוד לדיז׳ינסקי חדרה דוד בן־ארצי בלתי מםויים
 רחל ללדיז׳ינסקי חדרה רחל בךארצי בלתי מסויים
 אברהם לנדסמן תל אביב אברהם דב בן־ארצי בלתי מסויים
 סופיה לנדסמן תל אביב חיה שרה בךארצי בלתי מםויים
 ליזר לנדםמן תל אביב אליעזר בן־ארצי בלתי מסויים

 רוזה לנדםמן תל אביב שושנה בךארצי בלתי מסויים

 ליבה לנדסמן תל אביב אהובה בךארצי בלתי מסויים
 חניה הינדה לנדםמן תל אביב הניד. העדה בן־ארצי בלתי מסויים
 לורד. לנדםמן תל אביב לורה בן־ארצי בלתי־מסויים

 זינה חוה לנדםמן תל אביב זינה חוה בךארצי בלתי מסויי

 יעקב לנדםמן תל אביב יעקב בן ־ארצי בלתי מסויי
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 השם הישן . הכתיבה השם החדש הנתינות

 משה לנדםמן תל אביב משה בן־ארצי בלתי מםויים

 מנדל מדווד חיפה מנחם בן־דב פלשתינאי (א״י)
 שלמה גלפר תל אביב שלמה בךישראל פלשתינאי (א״י)

 שמואל ניגר תל אביב שמואל בךיוםף פולני

 יעקב שטרנשום ירושלים יעקב בךככב פולני

 צביר, מרים שטרנשום ירושלים צביה מרים בן־ככב פולני

 צבי (הירש) מנדלםון כפר סבא מאיר צבי בךמנחם פלשתינאי (א״י)

 חנה רחל מנדלסון כפר סבא חנה רחל בךמנחם פלשתינאי (א״י)
 דב מנדלםון כפר סבא דב בן־מנחם פלשתינאי (א״י)
 זילפה מנדלסון כפר סבא זילפה בךמנחם פלשתינאי (א״י)

 גרש שנידרמן תל אביב צבי בן־שחר רוסי

 אידה שנידרמן תל אביב יהודית בךשחר רוסי

 שמעון םפקטורוב תל אביב שמעון בן־שמש פלשתינה (א״י)
 מרדכי םפקטורוב תל אביב מרדכי בךשמש פלשתינה (א״י)

 בריל פרלמוטר תל אביב דב בן־צדף פולני

 חיים זאז׳אטץ תל אביב חיים בךיהודה רוסי
 יצחק מאיר טבק גבע יצחק בךיוםף פולני
 חנה טבק גבע חנה בן־יוםף פולני
 רמי טבק גבע רמי בךיוםף פולני
 בריל םולדמן חיפה יעקב בוקסר פולני
 רחל םולדמן חיפה רחל בוקסר פולני

 אברהם םולדמן חיפה אברהם בוקסר פולני
 ארתור בלפור סולדמן חיפה ארתור בלפור בוקסר פולני

 סימון ברוק תל אביב שלמה ברוק רוסי

 ליבה םרברני חיפה אריה כספי רוסי
 מויםה נודלמן תל אביב משה חלוץ רוסי
 רבקה נבון תל אביב רבקה רני כהן פלשתינה (א״י)
 יהושע מיכאל נבון תל אביב יהושע מיכאל כהן פלשתינה (א״י)
 אהרון גוניק תל אביב אהרון דבשי פלשתינה (א״י)
 ישראל יוקלזון תל אביב ישראל דרומי רוסי

 ניסן מכרוק קאליקה תל אביב ניסן דרורי פלשתינה (א״י)
 בורים פרפילפיין טבריה דב עדן רוסי
 סופי פרפילפיין טבריה שרה עדן רוסי
 נטע פרפילפיין טבריה נטע עדן רוסי
 לזר ניםנבאום תל אביב ישראל זלמן אגוזי פולני
 יוסף אילברג ירושלים משה אילברג פולני
 גוטה אילברג ירושלים טובה אילברג פולני
 מוחמד עמר אל גנדור בית שאן מוחמד אמין אל מצרי פלשתינה (א״י)
 יהושוע פילשמן • כפר סבא יהושע פישמן בלתי מםויים
 חיה ־פילשמן כפר סבא חיה פישמן בלתי מסויים
 חגי פילשמן כפר סבא חגי פישמן בלתי מםויים
 משיח מכשומוף ירושלים משיח פוםילוף רוסי

 יהושע מכשומוף ירושלים יהושע פוםילוף רוסי
 גרשון פיניצה גשר מרדכי גלי פולני

 חנה בקכי תל אביב הנח גניאלי פלשתינה (א״י)

 ינטה גלפן חיפה צילה גלפן פלשתינה (א״י)
 קזרום קבורקיאן ירושלים אםוגיג צ׳זריאן פלשתינה (אי׳י)
 איסר לב תל אביב משה יצחק גינצבורג פולני
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 השם הישן הכתובת השם החרש הגתינית

 מיכאל הורוואט חדרה אליעזר •גרינבאום צ׳כסלובקי
 ליבה הורוואט חדרה אהובה גרינבאום צ׳כסלובקי
 לאה הורוואט חדרה לאה גרינבאום צ׳כםםלובקי
 שלמה גורשטל גבע שלמה גוריון פולני
 עירפת קמל ופה דג׳אני יפו עירפת רשיד חבאב פלשתינה (א״י)
 פיגה הימן ירושלים צפורה הימן פלשתינה (א״י)
- ישראל חקלאי פלשתינה (א״י)  ישראל רולניק חיפה
 לאה רפופורט ירושלים לאה הלפרין פלשתינה (א״י)
 יוסף ניסן ארדשניקוף רמת גן יוסף הר געש פלשתינה (א״י)
 יוסף גורז׳י היפה יוסף הררי רוסי
 יונה גורז׳י חיפה יונה הררי רוסי
 פרידריך הלמן חיפה שלמה הלמן פולני
 חיים עזריאלי עין חרוד חיים הרמן פלשתינאי (א״י)
 פסיה עזריאלי עין חרוד פםיה הרמן פלשתינאי (א״י)
 דוד נימץ קבוצת השרון דוד הורן פלשתינאי (א״י)
 יצחק פצ׳ני ירושלים יצחק הורביץ רוסי
 בובה פצ׳ני ירושלים בובה הורביץ רוסי
 שמואל פצ׳ני ירושלים שמואל הורביץ רוסי
 שמרליס יבלונוביצ׳ום בנימינה שמריהו יבלונוביץ ליטאי
 פיגה יבלונוביצ׳וס בנימינה צפורה יבלונוביץ ליטאי
 אידה יבלונוביצ׳ין בנימינה יהודית יבלונוביץ ליטאי
 מרדכו שולים יעקבוביץ ת אביב מורי שלום ג׳קובס פולני
 נוחים גולוב כפר חסידים נחום יונאי פולני
 איזיק מאיר קנפלמן נם ציונה יצחק מאיר כפתורי רוסי
 יוסיל יוכבדוביץ תל אביב יוסף כהני פולני
 בךציון קרילוביצקי חדרה בן ציון כנפי רוסי
 בילה קרילוביצקי חדרה בילה כנפי רוסי
 דוד קרילוביצקי חדרה דוד כנפי ר וסי
 יעקב עורף תל אביב יעקב קארק ליטאי
 רוזה עורף תל אביב רוזה קארק ליטאי
 אברהם מוזק הורן תל אביב אברהם משה קרני פולני
 איזאק זילברגלייט כפר יהושע יצחק כספי פולני
 חנה זילברגלייט כפר יהושע חנה כספי פולני
 אורה זילברגלייט כפר יהושע אורה כספי פולני
 זיוה זילברגלייט כפר יהושע זיוה כספי פולני
 סלומון כץ עטרות אפרים כץ בלתי מסויים
 אריה (לאון) כץ תל אביב שמואל כץ פולני

 בנימין קבנובסקי חיפה איסר קו־ונקי רוסי
 מאיר קלר חיפה מאיר חיים קמחי פלשתינה (א״י)
 דוד סלומון קוסובסקי תל אביב דוד סלומון קוסובםקי־שחור פולני
 ליפשה קוםובםקי תל אביב ליפשה קופובסקי־שחור פולני
 שאול קוםובסקי . תל אביב שאול קוסובםקי־שחור פולני
 שאול מירקים תל אביב שאול קרשין רוסי
 איםר וייםנהולץ דגניה ״ב״ איסר לבנוני פולני
 ארנסט לוי ירושלים בנימין לוי . גרמני
 מורדכי לויתן תל אביב אליהו לויתן פולני
 יעקב אשר וילנסקי ירושלים יעקב אשר ליפשיץ פלשתינה (א״י)
 שאוקאט טוויל ירושלים אנטואן מהדיםיאן פלשתינה (א״י)
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נית ה השם החדש הנתי נ ו ה כ  השם הישן ה

 אהרון אינגל ירושלים אהרון דוד מלאכי פולני
 יפת בךיעקב מסורי נחליאל יוסף בן־יעקב מסורי פלשתינה (א״י)
 מיכלה מז׳ררצקי תל אביב מיכלה מאירי פולני
 נפתלי זיגמן תל אביב נפתלי מנצח אוסטרי
 עבדלה סעיד אל מופדי בית ג׳לה אלברטו מובדי פלשתינאי (א״י)
 אהרון חינקמן תל אביב אהרון נדיבי רוסי
 משה רחים חמדן ירושלים משה נחמד פרסי
 משה פלדמן כפר יהושע משה ניר בלתי מםויים
 מלכה פלדמן כפר יהושע מלכה ניר בלתי מםויים
 דבורה פלדמן כפר יהושע דרורה ניר בלתי מםויים
 אמנון פלדמן כפר יהושע אמנון ניר בלתי מםויים
 ישראל אדלר היי אביב זאב נשרי פלשתינה (א״י)
 יונה גרינשפון היי אביב יונה ניסנבום פולני
 ויטל אסתר גרינשפון תל אביב ויטל אסתר ניםנבום פולני
 דולף הרשפלד רמת יצחק זאב עופר פולני
 ליבה הרשפלד רמת יצחק אהובה עופר פולני
 אלה הרשפלד רמת יצחק אסתר עופר פולני
 מיכאל הרשפלד רמת יצחק מיכאל עופר פולני
 שלמה רפופורט תל אביב ידידיה רפופורט פלשתינה (א״י)
 אלה קליינמן חיפה מרדכי רבקאי רוסי
 מוזס רצ׳קביץ ־תל אביב משה ראובני רוסי
 יצחק רביץ ירושלים איזידור רביץ רוסי
 יוסף מיבר תל אביב יוסף רידמן בלתי מסויים
 פרידה מיבר תל אביב פרידה רידמן בלתי מםויים
 צילה מיבר תל אביב צילה רידמן בלתי מםויים
 אליזבט רוטנברג ירושלים עדינה רוטנברג הונגרי
 גניה שולמן תל אביב רחל םלגאניק רוסי
 מיכאל הלטר ירושלים מיכאל ספיר פולני
ג י צ  אוגני שור תל אביב הדסה שור ת
 סרול מאיר שוארצשנידר ירושלים ישראל מאיר ששר ־ רומני
 משה מנדל נתניה משה שקד פלשתינה (א״י)
 הדסה מנדל נתניה הדסה שקד פלשתינה (א״י)
 ישעיהו מנדל נתניה ישעיהו שקד פלשתינה (א״י)
 הינד. מינסקר גבע רבקה שפירא רוסי
 שמעון הירש הכט ירושלים צבי שרוני פלשתינאי (א״י)
 אהרון פרידמן תל אביב ישראל שלומי ליטאי
 בסה פרידמן תל אביב בתיה שלומי ליטאי
 רינה פרידמן תל אביב רינה שלומי ליטאי
 ישעיהו בוגראד תל אביב יהושע שמעיהו בלתי מםויים
 ראובן שמילוף ירושלים ראובן שמואלי בלתי מסויים
 אסתר שמילוף ירושלים אסתר שמואלי בלתי מםויים
 אברהם שמואלוב ירושלים אברהם שמואלי פלשתינאי (א״י)
 וולף קצלך בן־שמן .זאב שונרי פלשתינאי (א״י)
 אמילה קצלך בךשמן מלכה שונרי פלשתינה (א״י)
 יונתן קצלך בךשמן יונתן שונרי פלשתינאי (א״י)
 אלכסנדר ניגר ירושלים אלכסנדר סטפנםון פלשתינאי (א״י)
 ויקטוריה ניגר ירושלים ויקטוריה םטפנסון פלשתינאי (א״י)
 רחל ניגר ירושלים רחל סטפנםון פלשתינאי (א״י)
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ת השם החדש הנתינות ב י ת נ  השם הישן ת

 אברהם איציק לוין תל אביב שרגא וישינםקי פולני
 אידלה לוין תל אביב אידלה וישינסקי פולני
 חנה לוין תל אביב חנה וישינםקי פולני
 מנדל ורטנברג תל אביב מינדק וטנברג בלתי מםויים
 סופי (םוניה) ורטנבדג תל אביב שרה וטנברג בלתי מםויים
 פנינה ורטנברג תל אביב פנינה וטנברג בלתי מסויים
 ניסן פינקינד עין חרוד ניסן ויינטרטר פלשתינה (א״י)
 פייבל וילף תל אביב שרגא וילף פלשתינאי (א״י)
 צבי מלמן ירושלים צבי יהלום פלשתינאי (א״י)
 אברהם ינובסקי פתה תקוה אברהם ינאי־כרמי פלשתינאי (א״י)
 יוסף ירוזלמסקי תל אביב יוסף ירושלמי פלשתינאי (א״י)
 שמעון דוד גלזר ירושלים שמעון זגגי פולני
 יעקב גולדועך תל אביב יעקב זהבי פולני
 אליאס היינריך אהרנקרנץ מרמורק תל אביב אליהו חנוך זר־כבוד בלתי מסויים
 ישראל (םתרול) זמוירה תל אביב ישראל זמורה רומני
 עדה זמוירה תל אביב עדה זמורה רומני
 צבי זמוירה תל אביב צבי זמורה רומני
 אוהד זמוירה תל אביב אוהד זמורה רומני

 רו״ ח שבועי מקוצר על ההם ג ר 2• דו״ה שבועי על המחלות המדבקות
ת בפלשתינה (א״י)  והמחלות המדבקו

 תאריך
 הםקוס טיפוס קדחת חוזרת ההודעה

 לשב וע הגומר בחצות ליל 13.10.34

 שכס — 1 9.10.34
 הגבלות הסגר׳

 ערב מוואםי, מחוז 1 11.10.34
 שום שנויים לא חלו טאו יום 6.10.34 צהת

 חדרה 1 — 12.10.34
 ההגבלות דלקמן נוהגות ביום :

 חיפה 1(*) 12.10.34 חיפה 1(*) 12.10.34

 חוף תאריך הטלת ההגבלה

 נוסעים הבאים מבומבי 29,8.34 (*) הובא מכפר החורש, טחון נצרת.
 בדרך האויר

 נגד חולירע
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ן ן דהן תובעי  מכירת סחורות שאי
ת דעו  מו

 הסחורות דלקמן שאין להן תובעין והמונחות במחםבי בית המכס ביפו תמכרנה במכירה פומבית

 אם לא יפנו אותן במשך שבוע ימים מיום פרסום המודעה הזאת.

 שם האניד, וכו׳ יום בואה מהות הסחורה וסימניה המקבל מקום צאתה

M הזמנה סלוניקי B K 1 תבות חומר פרסום 
BTK 2 

 קיפרום 4.5.34 2

 קיפרום 4.5.34 9 תבית חומר פרסום F. 1,11־N הזמנה סלוניקי

ח צרכי חשמל E. & Co. 331 פרידריך קובלר המבורג ב  טינום 6.5.34 1 ת

 טינום 6.5.34 1 חבילה צרכי השמיד .E. & Co פאול אברלה המבורג

 פילוניה 6.5.34 2 חבילות סחירות לתערוכה L F 516 טיל, תל אביב קינםטנצה

 פולוניה 6.5.34 2 שקים זרעי פרג M S 2 נ. שינגרטן קינםטנצה

 פולוניה 6.5.34 4 שקים צרכים פרטיים S P 330/33 טיל קונסטנצה

 אינאו 7.5.34 2 תבות כלי זכוכית — במניפסט
ה דוגמאות לאבזרי דלתות בנק אשראי טריםט נ  ת

J. 734 
 אטליה 7.5.34 1

 אטליה 5.34 7 1 תבה חמי״־חיטוי S & Co. 363 מיש. ו. טםיה טריםט

 אטליה 7.5.34 1 תבה בדים ומלבושים JG 5 יעקב גלנר טריםט

 אטליה 7.5.34 1 תבה אבוב ברונזה CR 23993 מחסני ערובה ליואנט טריםט

 אטליה 7.5.34 1 תבה כלי בדיל SH 4166 הזמנה טדיםט

ת תמונות במסגרות BR 3/5 — במניפסט  אטליה 7.5.34 3 תבו

 אטליה 7.5.34 2 חבילות צרכים פרטיים JF 15 — במניפסט

LF C — במניפסט o 0511 אטליה 7.5.34 1 תבה בקבוקים ריקים 

H — במניפסט M אטליה 7.5.34 1 סל הפיחי אדמה 

 פרנבו 10.5.34 1 הבה צרכי בית ch. L 101 בנק אנגלו פלשתינה ;דיניה

 רעמםם 11.5.34 2 חבילות ספרים J D ד. נ. נימו ושית׳ פורט םעיד

 קרקירה 11.5.34 1 חבילה צרכים פרטיים J. Mayer י. מאיר פיראוס

 קרקירה 11.5.34 1 הבה שיש .B.C הבנק היוני פיראוס

 טוירה 11.5.34 1 סל תפוחי אדמה A G — במניפסט

 איטיץ 14.5.34 1 ארגז כלי הרם J U הזמנה ברטיםלבה

N הזמנה גוטנברג E K O ארלנד 14.5.34 1 אוגד ידיות מטאטא מעץ 

 ארלנד 14.5.34 1 חבילה מוטית פלדה — במניפסט

 הבה שתילים Director of — במניפסט
Agrichlture & Forests 

 ירושלים 14.5.34 1

 חבילות פתקאות, נירות ושמן קיק — חיפה
O.W. 151/153 

 פוליסות של הרכבת 5.4.34 3
38452/38448 

 אל דיםוקי 5.34;3 5 חבילות בקבוקים ריקים — הזמנה פורט םעיד
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 שם האניה ופו׳ יום בואה מהות הסחורה וסימניה המקבל מקים צאתה

 חלואן} 17.5.34 5 חבות בלי זכיכית AB 4189/1-5 הזמנה נ׳ני־בה

ה חלקי אוטומוביל בג׳ה ופרץ מרםיל  תנ
21 R (R. 51571) 

 פטרי ה 17.5.34 1

J הזמנה אמסטרדם W G 220 אכילס 18.5.34 1 הבה תמונה שבורה 

 דיאנה 19.5.34 1 הבה רקועי גיסי IK 4239 קיני טריםט

M — במניפסט K M 2461 דיאנה 19.5.34 1 חבית צבע 

F פאול אברלה המבורג D L / N C  מקדוניה 20.5.34 1 תבה שתילים 1

ה כרטיסים צבועים .DR.ZWI דיזנגוף ושות׳ אלכסנדריה נ  אקםטיר 20.5.34 1 ת

ת שזיפים מיונשים — — במניפסט  אקסטיר 20.5.34 1 תנ

ה סחורות גומי K. 46 פאול אברלה פורט םעיר  אגיטו 21.5.34 1 תנ

 אגיטו 21.5.34 4 ארגזים מרצפות קיר A L — במניפסט

ה חוטי נחושת PE & Co. 102 בנק מזרחי טדיםט  אטליה 21.5.34 1 תנ

S הזמנה לונדון A / O C W חניות המרי חטוי 
1783/4 

 סיטי אוף לנקסטר 21.5,34 2

ה דוגמאות למרצפות — ליברפול נ  נ ת
Yichiel Nahari 

 םיטי אוף לנקסטר 21.5.34

 פולוניה 22.5,34 1 חנילה ניר T 878 טיל קונסטנצה

 בוקרסטי 22.5,34 1 תבה מי נושם .E. I ו01'1*3וח6^11 .£9 ביקרםט

M פאול אברלה פורט סעיד L 3846.4 זמלק 22.5.34 1 חבית ברזל 

E פאיל אברלה המבירג & Co. 933 אנדרום 26.5.34 1 הבילה רצועות עיר 

ה גנס O B 233840 הזמנה אנטורפן 2 1 תנ  אנדרוס 5.34̂.

O & C האחים גדעון אנטירפן M רעמםם 26.5.34 3 שקים זנל 

ה אריגי צמר גפן DBB 1054 הזמנה ג׳ניבה נ  פרגה 29.5.34 1 ה

ה נחושת ZS/ES 1942 בנק דה רומה ג׳ניבה נ  טוירה ,31.5.34 נ ת

ע HTF 662 הזמנה ג׳נונה ה צנ  טוירה 31.5.34 1 תנ

 חנילה צרכים פרטיים — במניפסט
R. Gersonovitz 

 פרובידנס 31.5.34 1

ה צרכים פרטיים הרברט לאנגח במניפסט 4 י נ  ח
Herbert Lange 

1 31.5.34 

23.5.34 

 פרונירנס

M — במניפסט L ה סוכר  1 תנ
23.5.34 

 מסעודה

 מינוס 1 סל תפוחי אדמה P — במניפסט

ד J. 6583 הזמנה טריסט ה סחורות נ  אטליה 23.4.34 1 תנ

ה כלי חרסינה JWG/RR — במניפסט  הנ
150/47/131 

 למנוס 31,3.34 1
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ס בחיפה, תמכרנה במכירה כ מ  הסחורות דלקמן שאין להן תובעין והמובחרת במחסני בית ה

 פומבית אם לא יפנו אותן במשך שבוע ימים מיום פרסום המודעה הזאת.

 שם האגיה ובו׳ יים ביאה מהדת הסחורה וסימניה מקים צאתה

 במניפסט

 קונסטנצה

 קונסטנצה

 טריסט

 במניפסט

 במניפסט

 במניפסט

 במניפסט

 במניפסט

 במניפסט

 לונדון

 במניפסט

 ברימן

 טריםט

 במניפסט

 במניפסט

 במניפסט

 במניפסט

 במני פםט

 במניפם ט

 הול

 במניפסט

 וולו

Sweepings 

 ברםלר יאנגלמן

 יוסף אומנדםקי
 אדלר ושטרן

 איננ׳ היד שפל ד

 סוכנות אניות,
 היפה

 משרד טכני

 הזמנה

 הזמנה

P.B.. 2 חבילות חוט ברזל 

A.G. 1 1 מזורה צרכים פרטיים 

JU 1/2 2 מזורות צרכים פרטיים 

AS Caifa 1 הבה מכשירי ברזל 

 אוגד ברזל 1 —

 הבילה צרכים פרטיים 1 —

 חבילה צרכים פרטיים 816 1

K G  תבה צרכי כתיבה 1 46 .

 תבה לבנים 1 —

 תבה דוגמאות של חטה 1
Stalker, BR. Tel-Aviv 

R E F O R M 428 2 תבות מכשירים 
TIMBERIAS 1/2 

Bank d'Athènes 

BW. 2 

ST 125 

 אריך קלפנר, ת.ד.
 321, חיפה

SD. JPK. 

15553 

itn. 3 

A L 
A A T A / L M 

173. Alep. 

M K C 100 

PSC 
JIMC 

1/18 

Various 

 1 הבה כלי ברזל

 1 שק המר

 1 הבה צבעים

 1 עוגן

 2 ארגזים רעפים

 1 גליל

 1 חבה ספרים

 18 פקעות חוטי ברזל

 1 תבה כלי זכוכית

 1 תבה מנקי־ואקום

 1 תבה מכונות

 18 צרורות עלי חבק

 220 שקים חטה

2.5.34 

7.5.34 

7.5.34 

7.5.34 

7.5.34 

7.5.34 

7.5.34 

7.5.34 

7.5.34 

7.5.34 

9.5.34 

15.5.34 

19.5.34 

21.5.34 

28.5.34 

28.5.34 

28,4*34 

28,5.34 

30.5.34 

30.5.34 

1.2.34 

11.2.34 

10.8.33 

 פרגה

 פולוניה

 פילוניה

 אטליה

 אטליה

 אטליה

 אטליה

 אטליה

 איגאו

 איגאו

 אג׳יפשין פרינץ

 רעמםם

 מקדוניה

 אטליה

 אנררום

 ירושלים

 ירושלים

 ירושלים י

גה  פ-

 פרגה

 קםטיליאן

 אקםקמביון

 קרקירה
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 שם האנייה ופו׳ יום בואה מהות הסחורה וסימניה המקבל מקים צאתה

Pandemia — S 125 צאר פרריננד 11.11.33 שקים חטה 

— — Radio Agdsloeme 1 רדיו — — 

— — A E G 1 רדיו — — 

— — PHILIPS 1 רדיו — — 

M רודולף מאיר — E N D E 1 רדיו ומגביר קול — — 

— — OWIN 1 רדיו — — 

 — — 1 רדיו ומכשירים — פונר קרקיר —

 — — 1 רדיו משה רדנר

— — Signal Benhouth 1 רדיו — — 

 — — 1 רדי׳ — — —

— — V D E 1 רדי׳ — — 

 — — 1 רדיו —• — —

 — — 1 רדי.׳ — — —

- — 12 מגבירי קול — — —

.3 

 הסחורות דלקמן שאין להן תובעין והמוכחות במחסני חברת ליבנט בובדד מג״ מ ביפי תמכרנה

ה פומבית אם לא יפנו אותן במשך שבוע ימים מיום פרסום המודעה הזאת. ר י כ מ  ב

 שם האניה ופו׳ יום בואה מהות הסחורה וסימניה • המקבל מקים צאתה

 בנק אנגלו טריםט
 פלשתינה, הל אביב

SG 3250 קרנרו 20.7,34 1 הבה נעלי בד 

 קופרה 24.7.34 5 חביות איל (שנר) B G R הזמנה גלזגו

 .Messrs D.G הפרדס בע״מ ליברפול
Thompson 

 קופדה 24.7.34 1 קופסה יצוקי גיבס

 אואנטינו 29.7.34 1 גליל אספלט — פאול אברלה חיפה

G ו. בוםולי . אלכסנדריה G 14260 ריח 
4—1 

 טיבריאדה 14.8.34 4 חביונות חומצת גפ
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 1. רינהרד הירש, תל אביב
 דר׳ פאול הורן/ תל אביב

 2. אטון
 3. שני השותפים יהדיו

 .4 15,8.34, השותפות יבולה להתפרק ע״י בל שותף אך ל •4
 לפני ה 30 ביוני, 1934

 5. התעשיה והמכירה של סחורות טקסטיל.

 1. שרלם שאול, בירות
 ארמנד גרינברג, בירות

 רוברט לוינשטין, תל אביב
 2. ארמנד גרינברג ושות׳

 3. כל השותפים לחוד
 •4. 34 1.8 לתקופה בלתי מוגבלת

 5. סוכנות כללית.

 1. ישראל ברכט, תל אביב
 חייב ברכט, הל אביב

 מרדכי ווכט, הל אביב
 2. האדים ברכט ומרדכי ווכט

 3. כלי השותפים מנהלים ביהד את עסקי השותפות וחתימתו
 של ה׳ מרדכי ויכט ביחד עם חתימתו של ה׳ חיים ברכט
 או חתימתו של ישראל ברכט בצד הוחמח השותפות.

 החייב את השותפות
 .4 14.8.34 לתקופה בלתי מוגבלת, אולם שום שותף לא יוכל
 לעזוב את השותפות או לבטלה לפני גמר חמש שנים,

 היינו—לא לפני 14 באוגוסט! 1939
 5. מקח וממכר בכל מי:י סחירות בסיטונות ובקמעונות.

 1. מרטין כהן׳ תל אביב
 יצחק לנדוברג, תל אביב

 2. חברת שיש אי׳י, מרטין בהן ויצחק לנדוברג
 3. שני השותפים יחדיו

 .4 1.9.34 עד 3.37 1

דת ות עפ״י פקו פי  רישום אגודות שיתו
ות, 1933 פי  האגודות השיתו

 הפרטים דלקמן מתאימים בכל מקרה לראשי הפרקים הבאים

 1. שם האגודה
 2. המשרד הרשום
 3. תאריך הרישום

 4. מטרות האגודה.

 1. ״גזה׳ קבוצה לאריגת יד בחיפה, אגודה שתופית בע״מ

 2. חיפה
 3. צ1 באוקטובר, 1934

 4. יצרני אריג

 1. מעונות עובדים ״ב״ בירושלים, אגודה הדדית בע״מ

 2. ירושלים
 .3 12 באוקטיבר, 1934

 4. אגודת בנאי בתים.

ות. י  רישום שותפו

 הפרטים דלקמן מתאימים בבל מקרה לראשי הפרקים
 הבאים:

 1. שמותיהם וכתבותיהם של השותפים

 2. שם העסק של השותפות

 3. שמות השותפים המורשים לנהל את השותפות ולחתום בעדה

 4. תאריך התחלת השותפות וגמירתה

 5. המטרה

 5. חציבת אבני שיש, עבורן ומכירתן ומסחר באבני בנין
 אחרות.

 1. אהרן צרני, חל אביב
 פםח אליעזר רבינוביץ, תל אביב

 2. ללויד בלטי-ארץ ישראלי
 3. שני השותפים ינהלו את עםקי השותפות וחתימוחיהם

 ביחד בצד חותמת השותפות תחייבנה אה השותפות

 .4 20.8.34 עד 20.8.36, עם זבות הדוש לעוד תקופה בנ״ל
 לפי דרישת אחד השותפים

 5. משרד לתירות ולנסיעות, מכירת כרטיסים לכד ארצות תבל
 ובכל אמצעי ההובלה ביבשה ונים, לעסוק בחלוף כספים,
 אקספורט ואימפורט, לקבל כל מיני סוכנויות ועמידות
 כארץ ובהו״ל, לעשוק בעניני אחריות, הנהלת בתים ונכסי

 דלא ניידי אחרים וכיוצא בזה.

 1. נויברט שורץ, חיפה
 ויקטיר פרנק הרשקוב־ץ, חיפה

 2. ״מגנטי שורץ והרשקוביץ, בית חרושת לסכיני גילוח
 3. שני השותפים יחדיו

 .4 1.10.34 עד 30.9.35, השותפות תמשיך את קיומה לעוד
 תקופות בנות שנה אחת, מלבד אם נתנה הודעה של ששה

 חדשים לפרק את השותפות
 5. בל מיני פעולות מסחריות, ביחוד תעשית סכיני גילוח.

 1. ארתיר ורשבסקי, תל אביב
 זיגפריד שורץ! תל אביב

'Tecomag•' Technical Commercial Undertaking .2 
 3. שני השותפים יחדיו, על עסקי כספים חותם רק ארתור

 ורשבסקי
 .4 1.10.34 עד 1.10.39

 5. באי כח של בתי חרושת שונים, אימפורט. ואקםפורט.
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 1. יעקב טננבום, כפר עטה
י ט  נתן מרין׳ כפר ע

 יעקב לוין׳ כפר עטה
 יהודה פרלםן, כפר עטה

 2. היוזם

 3. יעקב טננבום ביחד עם עוד אחד משלשת השותפים
 הנשארים

 .4 14.9.34 עד 14.9.37׳ אי מתן הודעה חדשיים לפני תום
 השותפות על פרוקה׳ מאריכה את קיומה לשתי שנים

 נוספות
 5. כיח חרושת לתעשית אבני בנין, חצץ, נגרות מכנית,

 מסמרים, ומכירת הנ״ל וקבלנות בנין.

 1. יוחנה רוזנפלד, ירושלים
 ברוך לורית׳ תד אביב

 2. ״הבורג״ בית חרושת לברגים
 3. ברוך לוריה מורשה לנהל את עניני השותפות׳ אבל חתימת
 שני השותפים דרושה על שטרות ובמקרה של קניות

 שערבן עולה על 100 פ״פ (א״י)
 .4 20.9.34 לתקופת בלתי מוגבלת, שתפשק ע״י הודעה

 מוקדמת של ששה חדשים
 5. בית חרושת לברגים.

 1. ביאטה מרים שפנגנטל׳ נחלה-גנים
 רודי שפנגנטל, נחלת גנים
 קטה שפנגנטל, נחלת גנים

 2. ״תסם״ בית חרושח למי םודה וליםונדה
 3. שני השותפות ביאטה מרים ורודי שפנגנטל יחדיו

 .4 1.7.34 לתקופה בלתי מוגבלת
 5. תעשית מי סודה ,״עסים-לימונדה״ ולימונדה.

 1. אריה אבטיחי, תל אביב
 מאיר גוזנםקי, גדרה

 גיה גלבוע, נם ציונה
 רבקח רצקי, תל אביב

 יצחק םטורצינר, חל אביב
 יחיאל רבינוביץ, תל אביב

 שמחה קרליק׳ תל אביב

 2. ״טיס׳ שיתפוח להשקאה ולמכירת מיס
 3. שנים משלושת השותפים: אריה אבטיחי, מאיר גוונםקי

 ונתן נב־זמקי (ב״כ של רבקה רצקי׳) יחדי,,
 .4 2.6.34 עד 2.6.39

 5. סדור אינסטלציה להשקאה ומכירת מים.

 1. הרמן גרינברג, נתניה
 שלמה בן דזד, נחניה

 2. שחם
 3. שני השותפים יחדיו

 .4 15.9.34 עד 15.9.37
 5׳ יצירת ומכירת תוצרת מלט ומוזאיקה לשיש ומרצפות וכל

 הקשור לזה.

 1. גרשון שביל, רמת גן
 יצחק מילנר, בני ברק

 שמעון קריבושיי, רמת גן
 אהרן סרצק, רמת גן
 אריה לויטין, רםת גן

 2. בשן
 3. גרשון שביל ויצחק מילנר—שניהם יחדיו וכל אחד לחוד

 .4 11.2.34 לתקופה בלחי מוגבלח
 5. תעשית נקניקים ובשר מעושן בנחלת גנים וממכר בשר
 ברםת-גן, בני ברק, שכונת בורוכוב, נחלת יצחק, נחלת

 גנים, שכינת שיינקין והסביבה.

 1. זרח וילנצייק, תל אביב
 ליזאלוטה זיםקינד, תל אביב

 2. ״ז. וילנצ־יק״
 3. זרח וילנצ׳יק בלבד

 .4 7.9.34 עד 7.9.35, ואם במשך חדש לאחרי השנה לא
 ר בוא הורעה מהצדדים לפרוק׳ תמשך השותפות לעוד

 שנה ובן הלאה עד לזמן בלתי מוגבל

 5. קנית ברזל וחמרי בנין ומכירתם בארץ ובארצות

 הסמוכות.

 1. גיטל דינוכיץ, ירושלים
 אברהם דינוביץ, ירושלים

 2. גיטל דינוביץ
 3. שני השוהפים ביחד מורשים לנהל את עניני השותפות

 ולחתום בשטה
 .4 21.8.34 לתקופה בלתי מוגבלת, אפשר לפרק את השותפות
 בהסכם השותפים על ידי הודעה קודמת בכתב של ששה

 חדשים מאחד לשני
 5. ממכר מכלת בםיטונית.

 1. בנימין לבנםון, ירושלים
 דר. אריך קרמר, ירושלים

 2. לבנסון את קרמר
 3. שני השותפים יחדיו

 .4 1.9.34 עד 36*1.9
 5. סדור מדריך מסחרי ומקצועי בארץ ולשכת מודיעין םסהריח.

 1. שמואל עובד. חל אבוב
 משה א. בן־דוד, תל אביב

 שמואל (בן ציון) יהודה, תל אביב
 יחיה שלמה׳ תל אביב

 3. חברת ברקת
 3. כל שני שותפים אלו שהם יתדיו
 .4 15,8.84 לתקופה בלתי מוגבלת

 5. בית חרושת למרצפות ושאר המרי בנין, מסחר כללי,
 סוכנות ועמילות בכל מיני סחורות.



ן הרשמי 1059 ר 1934 העתו ב ו ט ק ו א  18 ב

ות, 1930. דת השותפי ות, 1930. 1. אליעזר טאוכקין, תל אביב פקו דת השותפי  פקו
 אליהו גורדון, תל אביב

 2. ״הבונה* (בית מסהר לתעשית מרט) הודעה על טיב השנויים בפרטי השורתפות

 הכללית *חברת פירות שרוך, רשומה בבית 3. שני השותפים יחדיו הכללית *חברת פירות שרוך, רשומה בבית
 4. 26.9.34 לתקופה בלתי מוגבלת

 5. בות מסחר לתעשית מלט המשפט המחוזי של יפו.

ו של ת ח פ ש ם או בשמו או ׳בשם מ תפי  א. שנוי בשו

 איזה שותף•
 1. ארנםטואן דד ולדה, תל אביב

 קורט קופמן, תל אביב ה״ה סימון זגינר וסםי שינברג חדלו להיות שותפים,
 2. חברת ארסן וג׳ חמדה אברך מתל אביב, רח׳ ברנד מם׳ 18, נכנסה

 3. בל אחד מן השותפים לבדו כשותפה כלליח.

. ת ו פ ת ו ש ם בשם ה ו ת ח  ב. שנוי באנשים המורשים ל
 4. 5.9.34 לתקופה בלתי מוגבלת

. ת ו פ ת ו ש ם בשם ה ו ת ח  ב. שנוי באנשים המורשים ל
 5.9.34 לתקופה בלתי מוגבלת

 5. המרי בנין ומכשירים םנטריים.
 מר שמואל צ. אברך וגב׳ המדה אברך בל אחד לחוד.

 1. ליאזפולד רפופזרט, תל אביב

 הודעה על טוב השנויים בפרטי השותפות
 פייבל רוזנברג, תל אכיב

 הודעה על טוב השנויים בפרטי השותפות הודעה על טוב השנויים בפרטי השותפות
 2. רא־רו, רפופורט ורוזנברג

(Palestine 3. שני השותפים יחדיו הכללית חברת שיש ארץ־ישראלית 

 (.Marbie Co מרטין כהן ויצחק לנדוברג. 4. 1.9.34 עד Marbie Co.) 1.9.44 מרטין כהן ויצחק לנדוברג.
 5. מסחר בבלי נגינה, לוחות גרמפון, מכונות רדיו׳ גרמופונים,

. ה מ ר י פ  ובו׳ וביאות-כוח של פירמות זרות. א• שנוי בשם ה

 השם הקודם: חברה שיש ארץ ישראלי, מרטין כהן
 ויצחק לנדוברג.

 1. מאיר נרבילינםקי, תל אביב
. מרטין כהן ,  גרשון ריצקי, תל אביב השם החדש: הברח שיש ארץ ישראלי

 םאיר גרבר, כפר סבא ואדולף בייל.

ו של ת ח פ ש ם מ ש ם או בשמו או ב י פ ת ו ש  ב. שנוי ב
 שמחה דיבינר, פתח תקוה

ו של ת ח פ ש ם מ ש ם או בשמו או ב י פ ת ו ש  2. פרוספריטי ב. שנוי ב
 3. מאיר נרבולינסקי עם אחד משאר שלושת השותפים יחדיו איזה שותף.

 4. 20.8.34 עד 20.8.35
 5. םוכנית לנכסי דלא ניידי. מר יצחק לנדוברג עזב אח השותפות וחדל להיות

 שותף ביום 1.10.34,

 מר אדולך. זויל נכנס לשותפות ביום 1.10.34.

. ת ו פ ת ו ש ה של ה י פ א ד או ב ע ו מ  1. יוסף יחיאל שויצר, פתח תקוה נ. שנוי ב
 אליהו שויצר׳ פחח תקוה

 המועד הקודם: 1.9.34 עד 1.3.37 המועד הקודם: 1.9.34 עד 1.3.37
 שמואל שויצר, פתח חקוה

 2. »עמי« תעשית קונסרבים בא״י המועד החדש: 1.10.34 עד 1.10.37

 3. כל שלושת השוחפים ביחד ינהלו את העסקים, חתימות

. ת ו פ ת ו ש ם ה ש ם ב ו ת ח ם הרשאים ל  שנים משלשת השותפים תחייבנה את השותפות ד. שנוי באנשי
 4. 1.6.34 לתקופה בלתי מוגבלת

 5. תעשית כל מיני תוצרת מפירות וירקות. מר מרטין בהן ומר אדולף וויל יחדיו, מהוץ לשיקיס
 וקבלות היכולים להחתם ע״י אחד משני השותפים לחוד.

ה נ י ת ש ל פ ת האיש או האנשים ב ב ו ת כ  ה. שנוי ב
ת וכוי. ו י ט פ ש ת מ דעו ל הו ב ק ם ל י ש ר י מ  1. אלבר עזרא שאיי, תל אביב (א״י) ה

 ליאון םלין ששון, תל אביב
 מורד עזרא ששון, תל אביב בל אהד מהשותפים:—

 2. שאיו, ששון וישות׳
 מר מרטין בהן בית הלויל, שכונת פועלים וי, תל אביב.

.2 

 3. בל. שנים מן השותפים יהדיו
 4. 25.8.34 לתקופה בלתי מוגבלת מר אדולף וויל, רחוב פינםקר, בית רוזוב, פתח חקוה.

 5. סוהרים וחובנים בקומיסיון.
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 בקשות לחתימה והמחאות ובמזומנים א־ בשטרות
 דאר ב־בד יש להניש למפקח על צרכי ההדפסה

 והניר מגרש הרוסים ירושלם.

 דמי רתימה ששולמו לא יוחזרו לבעליהם•

 מחירי מודעות.

דעו  אלה הם מחירי הפרסום הקבועים להו

ן הרשמי. ת בעתו דעו למו  ו

ת ו  לכל רבע עמודה (קולונה) או הלק הימנה כאותי

ן הרשמי 500 מיל  העתו

 יותר מ4/נ עמודה אך לא יותר מ2/י עמודה

 1000 מיל
 יותר מהצי עמודה אך לא יותר מ3/4 עמודה

 1500 מיל
 יותר משלושת רבעי עמודה אך לא יותר מעמודה אחת
 2000 מיל

. ת וההודעות ישולם למפרע ר בל המודעו י ז  מ

 מודעות על רישום הברות אגורות הרריות׳ סימני

ה אלא אם בן בלנ  מסהר וסימני המצאה (פטנטים) לא הקו

ם.  הוגשו באמצעות הרושם הםחאי

פסות על עזבונו של אדם וגע לאפוטרו  צוויים בנ

 שמת או על תודת קיום צואה וכל צו הניתן עפ״י פקודת

ת, 1929׳ או בהתאם לכל פקודה אחרת או צו מבית  ההברו

 המשפט וכל י הודעה על רישום או פרוק של שותפות לא

 יפורסמו אלא אם כן נתאשרו לפרסום ע׳׳י בית המשפט.

ה אלא אס בלנ  מודעות על פרוק שותפויות לא הקו

י באי כחש ׳  כ; נחתמו ע׳׳י כל השותפים הנזכרים בהן או ע׳

ת עי׳י נה אימו  החוקיים. חתימתו או םימ; זהותו של חותם טעו

 הצהרה שתנתן מטעם עודך דין •

 למודעה על פרוק שותפות שאינה חתומה ע״י כל

 השותפים או ע־״י בא כחם החוקיים צריך לצרף הצהרה בשבועה

אי ם לתנ א ת ה ת עורך דין האומרת שהמודעה ניתנת ב א  מ

 השותפות שאליה מתיהסת המודעה.

 את ההודעות והמודעות דלקמן אפשר להגיש

 לפרשים ישר אל המזכיר הראשי׳ משרדי הממש־ה, אך פרסומן

דה ות המודיעים ולא יהיה בו משוש מתן תעו  יהיה על אחרי

- : ן ת ו ת מ  על נכונותן או א

ת מפרקי הכרות׳ וכוי א  מודעות מ

 מודעות בנידון אספות׳ מנויי מנהלים׳ פדיון שטרות

ת הדדיות. דו ו ת או אג  כדומה מחברו

 כל מודעה או הודעה בנידון הברה או אגודה

ח המשפט או  שיתופית• מלבד אם היא מתפרסמת עפ״י צו מבי

בל לפרסום אלא אס כן צרפו אליה  רושם ההברות, לא תקו

 הצהרה מאת עורך דין האומרת שלפי ידיעתו הטובה ביותר

דעה או ההודעה היא נכונה.  המו

 הודעה על טיב השנויים בפרטי השותפות
"Tut" the Palestine Sellers Union הכללית 

 א, שנוי בשותפים או בשם* או בשם משפחתו של
 איזה שותף.

 בניות חנה אל־דווירי עזב את השותפות.

 גיורג׳ יעקוב כליל איוב ומום־ אליאס זגיברה נשארו

 כשוהפים.

 ב. שנוי באנשים המדרשים לחתום בשם השותפות.

 ג׳ורג׳ יעקוב כליל איוב׳ ובהעדרו, מושה אליאם

 זגיברה-

 מודעות.
ת על אחריות מודיע־הן ואי!  המודעות דלקמן מתפרסמו

.  בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן או אמתותן

Arab Economie Corporation Ltd., Haifa. 

נת שנתקיימה נ  נמסרת בזה מודעה בי באספה המכו

, 1934, קבלה מועצת המנהלים של ההברה לי ו  ביום 14 בי

— : ן מ ק ל ה ד ט ל ח ה ת ה  הנ״ל א

— : ם י ל ה נ מ  האנשים דלקמן נבחרו כחברים למיעצת ה

, יושב ראש.  מוחמד אניס עבדול ויזאק אל-חורי

 ג׳ורג׳ אליאס טוויל, מזכיר.

ל, גזבר.  מוחמר עבדלה מקבו

 במו כן הוהלט ל. רשות את יושב הראש, המזכיר

לות כספיות ועל  והגזבר לחתום יחדיו בשם ההברה על בל פעו

י המזכיר : מכתבים יחתמו עי ן ה  ענינים אחרים הקשורים ב

.  לבדו

 תקוני טעויות.
גוסט, 1931  עתון רשמי מסי 288 מיום 1 באו

 עמוד 596, שותפות קבוצת פועלים ״המלחים״ במקום

 ״מאיר ברגהויז״ צ״ל ״מאיר ברגהולף״.

ה מ י ת ח י ה א נ ת • 
 את העתון הרשמי אפשר לקנות במחיר 30
 מיל בכל בתי מסחר הספרים ומאת םובני העתונים
 בפלשתינה (א״י) או מאת המפקח על צרכי ההדפס״,

 והניר, מגרש הרוסים, ירושלים.

 דמי החתימה הם אלה:

 לחצי שנה לשנה

 בפלשתינה (א״י) 0 70 מילים 1.300 פ״פ (א״י)
 בחוץ לארץ 800 ״ 1.500 ״ ״

 נדפס בדפוס המנזר היוני ודפוס עזריאל׳ ירושלים




