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דוחו״ת.

רישום אגודות שיתופיות ,חברות ,שותפויות ובר.

תוספת מסי .2
תחוקת הלוי דלקמן מתפרסמת בתוספת מם׳  2שהיא חלק מהעתון הרשמי הזה— :
—
—
תקנות בתי־משפט נכריים )עדות( )תקון( ,1936 ,עפ״ י פקודת בתי המשפט1924 ,
—
—
—
תעריף להובלת סחורות עפ״י פקודת מםילות־הברזל הממשלתיות1936 ,
צו מם׳  47לש׳  ,1936תחומי המכס והדרכים הקבועות )תקון( ,עפ״ י פקודת תחומי המכס והדרכים הקבועות1924 ,
צו מס׳  48לש׳  1936עפ״ י פקודת הפיטורין ממסי המכס ,1924 ,המתקן את התוספת הראשונה לפקודה
—
בנידון חפצים המובאים ע״י מוסדות דתיים ,חנוכיים ,מדעיים ומוסדות צדקה  -־
—
־
—
—
1
חוקי־עזר לצפת ,1936 ,עפ״י פקודת העיריות׳
—
—
תקנות רופאי השנים )רשיונות אבודים( ,1936 ,עפ״ י פקודת רופאי־השנים1926 ,
—
י
—
־—
תקנות החולירע בעופות ,1936 ,עפ״י פקודת מחלות הבהמות׳
חוקי־עזר למועצת עירית בית־שאן )רשיונות לאפנים ולשלוש־אפנים( ,1936 ,עפ״י פקודת ההובלה בדרכים1929 ,
.
—
—
מודעה על שנוי שחל ברשיון להוציא לאור עתוז ,עפ״י פקודת העתונות1933 ,
מודעות עפ״ י פקודות בנין ערים ,1921-1929 ,המאשרות באפן זמני תכניות בנין ערים ידועות בתוד איזור
—
—
—
—
—
—
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 23ביולי1936 ,

כתב מנוי למועצה המשפטית.
בתוקף הסמכות המסורה לי בסעיף  4מפקודת עורכי־הדין ,מם׳  13ל ש  ,1922הריני ממנה בזה
,

את מר למן איון קוקם איונס להיות חבר למועצה המשפטית בעת העדרו של מ ר פאול איוארט
פרנסים קרםל לרגלי פגרתו,
ניתן על ידי ביום  14ביולי.1936 ,
מ .פ .י .מקדונלד
זקן השופטים לפלשתינה )א״י(.

ציון לנפש.

מנויים וכף

הנציב העליון מודיע בצער על מותו של מר אדם לפקין,
פקיד טלפון ,מסילות הברזל הפלשתינאיות )א״י( ,ביום 12
ביולי ,1936 ,בלוד.

מנוי ממלאי מקום.
הנציב העליון מנה את — :
העוזר למפקח הבריטי ג׳ .גוררו! ,מחלקת המשטרה ובתי
הסוהר ,לכהן כמפקח בריטי ,החל מיום  1באפריל ,1936 ,ועד
לצו חדש.
העוזר למפקח הבריטי ג׳ .ר .פ .טטום ,מחלקת המשטרה ובתי
הסוהר ,לכהז כמפקח בריטי ,החל מיום  1באפריל ,1936 ,ועד
לצו חדש
מר גי .ד .קוקורמפם ,מפקח על העליה וההגירה מדרגה ,K
מחלקת העליה וההגירה ,לכהן כעוזר למנהל עניני הנתינות
והפםפורטים ,מדרגה  , Hהחל מיום  29ביוני ,1936 ,ועד
לצו חדש.

מודעה.
מודיעים בזה לקהל כי מעלת כבודו זקן השופטים קבע את יום
החמישי 30 ,ביולי ,1936 ,ליום מתן רשיונות לעורכי־דין.
מעלת כבודו זקן השופטים יחלק את הרשיונות בפומבי בשעה
 9.30בבוקר.
י־ש ללבוש את הגלימה הרשמית.

מר  .:נשאשיבי ,מפקח על העל י ה וההגירה ,מדרגה  , Kמחלקת
העל י ה וההגירה ,לכהן כעוזר למנהל עניני העליה ,מדרגה ,H
החל מיום  29ביוני ,1936 ,ועד לצו חדש.

מודעה.

 .מ ר י .חלוץ ,פקיד ,מדרגה  , Nמחלקת העליה ,לכהן כמפקח
על העלית וההגירה ,החל מיום  29ביוני ,1936 ,ועד לצו חדש.

ישיבת בתי דין לפשעים חמורים.

מר נ .גולדברג ,מתרגם ,מדרגה  , Nמשרד המזכיר הראשי,
לכהן כמתרגם ראשי )עברית( ,מדרגה  , Kהחל מיום  21ביולי,
 ,1936ועד לצו חדש.

נמסרת בזה מודעה כי ביהמ״ש לפשעים חמורים יישב במקומות
ובתאריכים דלקמן —:

גמר מנוי ממלא מקום.
הנציב העליון מצוה להודיע ברבים כי מנויו של מר מ.
ביילי ,עוזר למושל מחוז ,מדרגה  , Fהנהלת מחוז הצפון,
כממלא מקום ,שנתפרסם בעתון הרשמי מם׳  552מיום 21
בנובמבר ,1935 ,נגמר ביום  12ביולי.1936 ,

יום שני 27 ,ביולי.1936 ,
ירושלים;
משפט פלילי מם׳ 3/36
היועץ המשפטי.
נגד
) (1עבדל קדר םולימן ג׳באלי,
) (2עלי אחמד אל עבד,
) (3מוחמר עבדאלה עבד אל נבי.
מעלת כבודו זקן השופטים ישב ראש.
ירושלים:

פגרא.

יום שני 27 ,ביולי.1936 ,
משפט פלילי מם׳ .9/36
היועץ המשפטי
נגד

מחמוד חוסיז אל םלבני.
הנציב העליון אשר את פגרתם של הפקידים דלקמן—:
מר ג׳ .פ .םולמן ,מחלקת הקרקעות והמדידות,
28.9.30 — 29.6.36

מעלת כבודו זקן השופטים ישב ראש.
פו:

איהסן אפ .אל םעיד ,מחלקת הקרקעות והמדידות,
14.11.36 — 1.7.36

יום שני 27 ,ביולי.1936 ,
משפט פלילי מם׳ .4/36
היועץ המעןפטי
נגד
אחמד אל חג׳ עבד אל ג׳בר לחלוב.

ר״ר כאליל אבו גזאלה ,מחלקת הבריאות,
10.8.36 — 11.7.36
מוםטאפה אפ .חוםייני ,מחלקת הקרקעות והמדידות,
25.8.30 — 15.7.36
ר״ר י .מק־קויז ,מחלקת הבריאות,
9.11.36 — 19.7.30
מר ג .ם .בליק ,מחלקת העבודות הצבוריות,
19.10.36 — 20.7.36

מעלת כבודו השופט העליון הראשון ישב ראש.
פו:

יום שני 27 ,ביולי.1936 ,
משפט פלילי מם׳ .5/36
היועץ המשפטי
נגד
מוחמר אל חג׳ אברהים אל נורי.

מעלת כבודו השופט העליון הראשון ישב ראש•
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יפו*.
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)(3
)(4

העתון

יום שני 27 ,ביולי.1936 ,
משפט פלילי מם׳ .6/36
היעץ המשפי
נגד
מחמוד מוםטפה אבו יקיז,
טליב אחמד ספי,
מחמוד רגב אחמד ספי,
מוחמר סלם עבד ספי.

מעלת כבודו השופט העליון

כושי הרשיון.
דר2691.
דר2693.
רר2090.
דר2099.
דר2703.
ד ד2704.

הראשון ישב ראש.

הרושם

הראשי.

רשיונות לרופאים.
ר ש י ו נ ו ת לעסוק במקצוע הרפואה ש נ י ת נ ו במשך חדשי
פברואר ,מרץ ,אפריל ,מאי ו י ו נ י  ,1936 ,עי׳ י מנהל ש י ר ו ת י
הרפואה עפ" י סעיף  4מ פ ק ו ד ו ת הרופאים.1928-35 ,

רר2621.
דר2622.
רר2623.
דר2624.
דר2626.
דר2627.
דר2628.
דר2629.
דר2630.
דר2631.
דר2632.
דר2633.
דר2634.
דר2635.
דר2030.
דר2037.
דר2038.
דר2042.
דר2043.
דר2045.
דר2646.
רר2647.
דר2648.
דר2649.
דר2650.
דר2651.
רר2652.
דר2653.
דר2654.
דר2655.
דר2656.
דר2657.
דר2058.
דר2059.
דר2000.
דר2601.
דר2662.
דר2663.
דר2664.
דר2665.
דר2660.
דר2667.
דר2673.
דר2674.
דר2680.
דר2683.
דר2689.
דר2690.

ולטר שטיינברג
רגיי סלים נאצר
פליכם אלטמן
ולמר לופט.
שמואל אלנקוה
אליה פיין

מסי הרשיון.

מרי מ .ג׳ק

הכתובת.
יוסף ליבטז
קרל פולאק
ע י נ ה שטיינברור
רבקה רוזנתל לאוםר
מרגריטה יעקובום דנציגר
שפיק נ .חנה חדד
קורט דיים
שמעון אהרנרייר
זיגמונד בלומנתל
קורט קייזר
ארנסט הופשטדט
חוה מולד
האנס שטרוק
ביטי אדלסהיימר
ברונו וולף
פריץ יקותיאל
פראנקו סאנארדי
גרהארד זאקס
חיים ריפקו
ארנסט פרנקל
תיאודור צלאח צוריקאטים
פנחס פלדמן
ליאו הס
פריץ גרוס
מקס גוטמן
דוד אשר
ולטד בושר
נחום רודשטיין
ארנסט פיקרד
פרירה איטלסון
יצחק לב־אל
הרי פולאק
מקס ויינברג
לילי גרטרוד רוזנברג מגנום
בזה נפתלינאיט פורטאס
שלמה יוסף וכטר
אנטוני בורשטין חלפי
יוג׳ני לוינסון
ארנסט מרטי! גבריאל
זיגמאר קרפלוס
ליום )לודביג( שמץ
איריר לזובסקי
וילי היין
שרה דונט דוס
רודולף נוישטדטר
הנם פרנקנשטייז
רוזה באהם
עיסה םולימן עג׳לוני

הכתובת.
חיפה.
חיפה.
תל־אב׳יב.
תל־אב״ב.
חיפה.
נס ציונה.
י .ו .פ .הרקנס
מ״מ מנהל שירותי הרפואה.

ר ש י ו נ ו ת לעסוק במקצוע הרפואה ש נ י ת נ ו במשך חדשי
פברואר ,מרץ ,אפריל ,מאי ו י ו נ י  ,1936 ,ע ״ י מנהל ש י ר ו ת י
הרפואה ע פ ״ י סעיף  4א מ פ ק ו ד ו ת הרופאים.1928-35 ,

מעלת כבודו השופט העליון הראשון ישב ראש.

מסי הרשיון.

השם.

 10ביולי.1930 ,

יום רביעי 29 ,ביולי.1936 ,
ירושלים
משפט פלילי מם׳ .29/35
היועץ המשפטי
ננד
) (1עבדלה סלח אל נופל,
) (2מוחמד פרס אל נופל,
) (3יוסף חסן מוםטפה נופל.

 15ביולי.1936 ,

הרשמי
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ירושלים.
ירושלים.
תל־אב-׳ב.
ירושלים.
ירושלים.
מען.
ירושלים.
חיפה.
חיפה.
תל־אביב.
ירושלים.
ירושלים.
ירושלים.
חיפה.
תל־אב׳יב.
תל־אב״ב.
ירושלים.
ירושלים.
ירושלים.
ירושלי־ם.
ירושלים.
תל־אביב.
חיפה.
חיפה.
חיפה.
חיפה.
תל־אבי־ב.
תל־אב׳־ב.
ירושלים.
תל־אב-יב.
יפו.
תל־אביב.
ירושלים.
תל־אב־ב.
תל־אבייב.
ירושלים.
ירושלים.
תל־אבייב.
תל־אביב.
תל־אבי׳ב.
ירושלים.
ירושלים.
ירושלים.
תל־אבי־ב.
חיפה.
חיפה.
חיפה.
רמאלה.

השם.

הכתובת.

ליאופולד אורנשטייז
םלי לויגשטייז
עמנואל פירנבאכר
נתנאל חיים רובינשטיין
מקם גולדמן
מרגיט שטיין
ג׳יאורג׳ דינהמן
מרקוס פרוינד
סלי רוטשילד
אהרן מטיסון
פטר פליישמן
אלברט םימונם
נחמן גלזרים
בורים מ .טטרםקי
היינריר קרפלוס
יעקב טוגנדרייר
אלכסנדר פרבר
הירש הלפרין
יוסף דביק.
בירי קרדוס
ארנםט מאינצר
פריץ הרצברג
ברונו רהפלד
ליוסי אדלהייד שולבה קוד.
אילזה םוםניצקי
םלו גולדברג.
רודולף אוירבר.
משה ברוכוב
רודולף אבל
נחום יפה.

דר2025.
דר2639.
ד ר2640.
ד ר2641.
דר2044.
ד ר2008.
דר2009.
דר2670.
דר2671.
דר2672.
דר2675.
דר2070.
דר2077.
דר2078.
דר2679.
דר2681.
ר ר2082.
דר2084.
דר2085.
דר2080.
דר2087.
ד ר2088.
דר2692.
רר2693.
דר2694.
דר2697.
ד ר2698.
ד ר2700.
ד ר2701.
ד ר2702.

 10ביולי .1936

חיפה.
חיפה.
חיפה.
חיפה.
חיפה.
חל־אב׳־ב.
חיפה.
תל־אמ׳ב.
תל-אב״ב.
תל־אבייב.
ירושלים.
חיפה.
ירושלים.
חיפה.
ירושלים.
ירושלים.
תל־אב׳יב.
חל־אביב.
תל-אבייב.
תל־אבייב.
חיפה.
חיפה.
תל־אב׳יב.
ירושלים.
ירושלים.
תל־אבייב.
חיפה.
ירושלים.
תל־אבייב.
תל־אבייב.

י .ו .פ .הרקנס
מ״מ מנהל שירותי הרפואה.

ר ש י ו נ ו ת לעסוק במקצוע ר י פ ו י ש י נ י ם ש נ י ת נ ו במשך
חדשי מאי ,ו י ו נ י  ,1936 ,ע׳׳י מנהל ש י ר ו ת י הרפואה ע פ ״ י
סעיף  4מפקודת רופאי השינים.1926 ,
מם' הרשיון.
ר607.
ד098.
ד699.
ד700.
ד701.
ד702.
ד703.
ד704.
ד705.
ד700.
ד707.
ד708.
ד709.
ד710.
ד711.

הכתובת.

חיה לאה ב .גוברמן־גולדנברג.
דבורה גר.
ארתור וילד
הוגו גוטמן
פרידריקה פולק־דימנט
מרגוט רצקובםקי רהפלר
פאול מרקם
טוני פיליפ מרקם
מאיר אליוביץ קופרשמידט
ברתולד פרידלנדר
בנו קושניר
ג׳ימס ניומן
רוברט הרמן
יוחה מובשוביץ ברלינרבלוי
ניאורג לכמן.

 10ביולי.1936 ,

חיפה.
תל-אב׳יב.
תל-אב׳יב.
חיפה.
תל־אב׳יב.
ראשון לציון.
חיפה.
חיפה.
תל־אב׳י־ב.
חיפה.
חדרה.
תל־אב׳יב.
ירושלים.
תל־אב׳יב.
חיפה.

י .ו .פ .הרקנס
מ״מ מנהל שירותי הרפואה.

העתון

676

 23ביולי1936 ,

הרשמי

מסירת חוזים.
ר ש י ו נ ו ת לעסוק במקצוע ה ר ו ק ח ו ת ש נ י ת נ ו במשך חדשי
ע ״ י מנהל ש י ר ו ת י הרפואה ע פ ״ י
מאי ו י ו נ י ,1936 ,
סעיף  6מפקודת ב ר י א ו ת העם )רוקחות(.1921-30 ,
מם׳ הרשיון.
ר454.
ר455.
ר456.
ר457.
ר458.
ר459.
ר460.
ר461.

הכתובת.

השם.

תל־אביב.
תל־אבייב.
ירושלים.
ירושלים.
חיפה.
תל־אביב.
חיפה.
תל־אבייב.

יצחק בלומנפלד.
יעקובום פארחי.
דורוטה ניומן.
גריגויר זבלוצקי.
צילה רייטר ניובורט.
אסתר ז יסמן לוין.
אלזה בורגר.
יוסף האגד.

החוזים

מחוז

ן

 10ביול .1936 ,
,

להספקת

ושמשים

ה נ ג ב נמסרו לקבלנים ד ל ק מ ן — :

מר ניקולה מורקוס,
גרבי מםים

ו

מיל
750
500

;

|
ן
ו

י .ו .פ .הרקנס
מ״מ מנהל שירותי הרפואה.

מדי־קיץ

לגובי

מסים

למחלקות

מעילים
מכנסים
קלפקים
מכנסים קצרים
רגליות

מיל
¡0־5
400
200
300
120

עיזאת אפ .סקאלה ,רחוב אווקף ,יפו.
750

נעלים חומות

750

 .2על הקבלנים למלא את ההזמנות בתור המשה עשר יום
מ י ו ם קבלת ההזמנה בכתב.
ר ש י ו נ ו ת לעסוק כ מ י ל ד ו ת ש נ י ת נ ו במשך חדשי מאי
ו י ו נ י  ,1936 ,ע ״ י מנהל ח י ר ו ת י הרפואה ע פ ״ י םעיך5 -
מפקודת המילדות.1929 ,
מסי הרשיון.
ט509.
מ570.
מ571.
ט572.
מ573.
מ574.
מ575.

השם.

הכתובה.

םוזאן בקמן.
מילי ג׳ייקובם ג׳ירים.
אדלה אלפא.
בארור הנוש.
קטון קזנרג׳יאן.
חוה הררי טובבין.
דייזי אלאלוףי.

חברון.
חיפה.
ירושלים.
יפו.
שכם.
חיפה.
תל-אב׳יב.
י .ו .פ .הרקנם
מ׳׳מ מנהל שירותי הרפואה.

 10ביולי.1936 ,

תקון טעות.
ר ש י ו נ ו ת י ה ם של הרופאים דלקמן ש ה ו ד י ע ו עליהם בעתון
הרשמי גליון  571מ י ו ם  13בפברואר ,1936 ,כי נ י ת נ ו
ע פ ״ י סעיף  4א מ פ ק ו ד ו ת הרופאים ,1928-35 ,נ י ת נ ו עפ״ י
סעיף .4
מסי הרשיון.
דר2610.
דר2011.
דר2014.
רר2619.
דר2620.

השם.
לוי עפרון.
זיגמונד נאדל.
אוטו א י נצי ג.
ארולף וילהלם ליכטגארן.
זלמן רגירר.

מודעה.
רשיון מם׳ מ 42 .מיום  15בפברואר ,1921 ,לעסוק כמילדות
על שם רוזינה ונגיל בוטל מחמת מות בעליו.
י .ו .פ .הרקניס
מ״מ מנהל שירותי הרפואה.

אבדן רשיון של רופא שנים.
 5 8מ י ו ם
, D
נמסרת בזה מודעה שרשיון רופא שנים ,מם׳
 13.5.22שניתן ע״י מנהל שירותי הרפואה לסוסיה א .פוליקובסקי,
מתל אביב ,אבד לפי הודעת בעליו וכל אדם ,חוץ מבעל הרשיון,
שיגיע הרשיון לרשותו חייב להחזירו מיד למנהל שירותי
הרפואה.
אם לא ימצא הרשיון הנ״ל ע״ י בעליו או אם לא יוחזר
למנהל שירותי הרפואה ,בתור שלשה חדשים מתאריד מודעה זו,
יחדל תקפו של הרשיון ויבוטל.
 18ביולי.1930 ,

מודיעים כי שטרי הכסף הפלשתינאיים )א״י( דלקמן נתקלקלו
וכי האנשים הרשומים לקמן תובעים את שוים .כ? אדם אחר
התובע זכות על השטרות הנ״ל עליו לבוא מיד ברברים עם
החתום מטה.
מסמר השטר
A.282789

 5פ״פ)א

A.274472

5

A.237710

1

A.814585

1

B.963767

1

B.785977

1

B.709242

1

B.871193

1

B.158400

1

A . 992238

500

B.010239

י .ו .פ .הרקנס
מ״מ מנהל שירותי הרפואה.

 10ביולי.1936 ,

 16ביולי.1936 ,

שטרי כםף פלשתינאיים )א״י(.

עוואד חמדן זוהרי ,וואדי תוניין
״

״

מיל

 1פ״פ)א

D.230473

1

D.010798

1

B.276297

1

B.777421

1

 . 184024מ

1

A-649524

500

מיל

A . 645273

500

״

A.923129

500

״

A . 692853

500

״

A.625347

500

״

A.778479

500

״

A.008371

500

״

״

״

״

מר צבי יצחק לונדין ,ירושלים
מר שלמה קמינסקי ,רחובות
מחמוד אפ .עלי אוזמד ,ירושלים
עיזאת ברכאת ,ירושלים
חברת טחנות קמח ״בר״ ,חיפה
רוחמה רבינוביץ ,ע״י בנק אנגלו־
פלשתינה בע״מ ,ירושלים
 •jנזר ל .לבוביה ,בנק עותימן ,ירושלים
אלעזר קרויטהאמר ,היפה

A.713102

500

״

רמדאן אפ .עקילה ,ע־ה

A.481319

500

״

הנה שחדה ,חיפה

A.626813

500

״

A.651033

500

״

A.881943

500

״

A.671021

500

״

A.771819

500

״

י .ו .פ .הדקנם

מ״מ מנהל שירותי הרפואה.

״

המפקח הסניטרי ,מריצת עירית יפו
מר אהרון חיות ,ירושלים
ד״ר וילהלם פלזנטל ,ירושלים

ו .י .ג׳ונםון
 25ביוני.1030 ,

פקיד המטבעות.

 23ביולי1936 ,

הרשמי
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אגרות החוב של ההברה ואת כל הנושים ,וכל אדם או קבוצת
אנשים שהעני! נוגע להם ,להופיע בפני בית־המשפש הנ״ל ביום
! 3ביולי ,בשעה  1בבוקר ,ולית! טעם אם יש בידו טעם כל
שהוא ,מדוע לא תאושר ההחלטה המיוחדת דלקמן בדבר השנויים
בהוראות תזכיר ההתאגדות של החברה—:

.1

בבית המשפט המחוזי של ירושלים.

״כי הסעיף דלקמן יבוא במקום סעיף  2מתזכיר ההתאגדות:
המשרד הרשום של החברה יהיה בארץ־ישראל.
שאם לא כ! יאשר בית־המשפט את השנוי הזה.

בעני! המנוח ד״ר אלכסנדר מאיר מירושלים.
בתוקף צו מבית המשפט המחוזי של ירושלים הנושא עליו
את תאריך היום הזה ,הריני מזמין בזה כל אדם להופיע בבית
המשפט הנ״ל בתוך עשרה ימים מהיום הזה וליתן טעם ,אם
יש בידו טעם כל שהוא מדוע לא ינת! צו אפוטרופסות על כל נכסי
מטלטלי! ,זכויות ,חובות ונכסי מקרקעי! מולק של המנוח ד״ר
אלכסנדר מאיר מירושלים לידי מר קורט מאירהיים מירושלים,
שאם לא כ! יגש בית המשפט לית! את הצו הנ״ל כאמור.

י .מני
 10ביולי.1930 ,

בבית המשפט המחוזי של ירושלים.

ד .שמי

בעני ן ה מ נ ו ח יצחק לוי.

סופר ראשי לבית המשפט
המחוזי של ירושלים.

 10ביולי.1930 ,

;

נמסרת בזה מודעה כי כתום  8ימים מתאייד פרסום מודעה
זו ידון ביהמ״ש המחוזי של ירושלים בבקשה לחתום קיום
צוואתו של המנוח יצחק לוי מהעיר קובנטרי ,אנגליה ,שנית!
ע״י המשרד הראשי לרישום קיומי צוואה בביהמ״ש העליו! של
הוד מלכותו ביום  0בפברואר.1930 ,

•2

בבית המשפט המחוזי של ירושלים.
בעני! המנוח ד״ר הרמ! הירש ובעני! הגב׳ ז׳נט הירש ע״י
עורכי הדי! שלה ד״ר מ .זמורה ,פ .רוזנבליט ,ח .קרונגולד ,וי.
בר־שירה ,עורכי די!.

ן
j
1

בתוקף צו מבית המשפט המחוזי של ירושלים הנושא עליו
את תאריר היום הזה ,הריני מזמין בזה כל.אדם להופיע בבית
המשפט הנ״ל בתוך עשרה ימים מהיום הזה ולית! טעם ,אם
יש בידו טעם כל שהוא מרוע לא ינת! צו אפוטרופסות על כל
נכסי מטלטלי! ,זכויות וחובות של המנוח ד״ר הרמ! הירש לידי
הגב׳ הירש מירושלים ,שאם לא כן יגש בית המשפט לית! את
הצו הנ״ל כאמור.

י!
!
;
|
|
ן
!

סופר ראשי לבית המשפט
המחוזי של ירושלים.

ן
ן

ד .שמי

 10ביולי.1930 ,

ד .שמי

מודעה
נמסרת בזה מודעה כי מר נחום פרלמז ,סוחר מתל אביב,
הוכרז כפושט רגל בפסק דין שניתז ע״י בית המשפט המחוזי
של יפו ,ביום  29ביוני ,1930 ,במשפט אזרחי מם׳ .292/30

דו״ח שבועי מקוצר על ההסגר והמחלות המדבקות.
לשבוע הגומר בחצות ליל .18.7.36

בבית המשפט המחוזי של ירושלים.

הגבלות הסגר.

.1

בעני! המנוח חיים יהודה )ליב( בוכמן.

כל שנוי לא חל מיום 16.3.36

בתוקף צו מבית המשפט המחוזי של ירושלים הנושא את
תאריך היום הזה הרני מזמין בזה כל אדם להופיע בבית
המשפט הנ״ל במשר  10ימים מהתאריד הנ״ל וליתן טעם אם
יש בידו טעם כל שהוא מדוע לא ינתן צו אפוטרופסות על כל
נכסי המטלטליז ,זכויות אשראי ונכסי מקרקעים מולק של המנוח
חיים יהודה )ליב( בוכמ! לשרה בראו! )לפנים בוכמ!( ,שאם
לא כ! ית! בית המשפט את הצו הנ״ל כאמור.

ד .שמי
סופר ראשי לבית המשפט
המחוזי של ירושלים.
.4

ההגבלות דלקמן נהוגות עתה ז
החוף

תאריך הטלת
ההגבלה

גגד חולירע

נוסעים הבאים מבומביי
בדרך האויר

15.3.36

נגד חולירע

נוסעים הבאים מבומביי
בדרך הים

7.9.35

נגד חולירע

נוסעים הבאים מסיאם )ביחוד
מבנגקוק( בדרך האויי• והים

24.2.36

נגד אבעבועות

נוסעים הבאים מקראצ׳י
בדרך האויר או הים.
על כל הבאים להראות תעודות
על הרכבת אבעבועות

3.3.36

נוסעים הבאים מציילון
בדרך האויר והים

10.4.36

בבית המשפט המחוזי של ירושלים.
נגד חולירע

בענין עזבו ן ה מ נ ו ח אנטון ח נ ה דאוד.
בתוקף צו מבית המשפט המחוזי של ירושלים הנושא עליו
את תאריר היום הזה ,הריני מזמיז בזה כל אדם להופיע בבית
המשפט הנ״ל בתור עשרה ימים מהיום הזה ולית! טעם ,אם יש
בידו טעם כל שהוא מדוע לא ינת! צו אפוטרופסות על כל נכסי
מטלטלי! ,זכויות ,חובות ונכסי מקרקעי! מולק של המנוח אנטו!
חנה דאוד לידי עזיזה אלים סלם קט! וג׳ורג׳ חנה דאוד ,שאם
לא כן יגש בית המשפט לית! את הצו הנ״ל כאמור.

ד .שמי
 10ביולי.1936 ,

סופר ראשי לבית המשפט
המחוזי של ירושלים.

 15ביוני .1936

.3

 13ביולי.1936 ,

בשם נשיא ביודהמשפט המחוזי.

סופר ראשי לבית המשפט
המחוזי של ירושלים.

בבית המשפט המחוזי של יפו היושב בתל״אביב.
בעני! בקשתו של הבנק האפותיקאי הכללי של אריז־ישראל בע״מ,
בנידון השנויים בתזכיר ההתאגדות.
בתוקף צו מבית המשפט המחוזי של יפו שישב לדין בתל־אביב,
הנושא עליו את תאךיד היום הזה ,הריני מזמין בזה כל בעלי־

 .2דו״ח שבועי על המחלות המדבקות בפלשתינה)א״י(.
המקום

טיפוס

חיפה

)3א(

שכם

-

חיפה

)5ב(

רמת יוחנן
נפת חיפה

1

דלקת
קרום המוח

_

תאריך
ההודעה
13.7.36

1

15.7.36

1

18.7.36
18.7.36

)א( חולה אחד הובא מכפר החורש ,נפת נצרת.
)ב( חולה אחד הובא מכנרח ,ואחד מיבנאל ,נפת טבריה .אחד מכפר
יהושע ,נפת נצרת .אחד מנהריה ,נפת עכו.
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.1
2.
.3
4.

.1

חברת אנגלו—ארץ־ישראל לפירות בע״מ.
.22.0.30
לנהל עסקים של סוחרי פירות ,ספקי פירות ובכלל לפעול
כסוכני שוק ואניות של מגדלי פירות.
 35,000פ״פ )א״י( מחולקים ל־ 3,000מניות רגילות ״א״
בעלות  10פ״פ )א״י( כל אחת ו־ 500מניות רגילות ״ב״
בעלות  10פ״פ )א״י( כל אחת.
Kaufmann Mortgaging L t d .

.29.0.36 .2
 .3לנהל עסקי חברת נאמנים להשקעות.
 5,000 4.פ״פ )א״י( מחולקים ל־ 48מניות בעלות  100פ״פ )א״י(
כל אחת ו־ 200מניות בעלות  1פ״פ )א״י( כל אחת.

.1
2.
.3
.4

 23ביולי1936 ,

״אדיר״ חברה בע״מ.
.29.0.36
ליצור תיבות לאריזה היגינית ותבות קרטון לכל יתר מיני
 אריזה של כל מיני מזון. 1,507פ״פ )א״י( מחולקים ליד מניות־יםוד בעלות  1פ״פ
)א״י( כל אחת ו־ 30מניות רגילות בעלות  50פ״פ )א״י(
כל אחת.

מודעודרישום חברות נכריות
עפ״י פקודת החברות.1929 ,

בנק הפועלים בע״מ.
נמסרת בזה מודעה כי הון החברה הנ״ 5הוגדל מ־100,000
פ״פ )א״י( מחולקים ?־ 100מניות יסוד בנות  1פ״פ )א״י( כ״א,
 01,000מניות רגילות בנות  1פ״פ )א״י( כ״א ,ו־8,000ז מניות
בבורה בנות  1פ״פ )א״י( כ״א ,ל־ 150,000פ״פ )א״י( ע״י הוצאת
מניות בסכום נוסף של  50,000פ״פ )א״י( ,מחולקים ל־50,000
מניות רגילות בנות  1פ״פ )א״י( כ״א.
ח .קנטר ובי ץ
;רושם החברות.

 13ביולי.1938 ,

בית חרושת ״חליפה״ בע״מ,
:מסרת בזה מודעה כי הו!
)א״י( מחולקים לאלף מניות
פ״פ )א״י( ע״י הוצאת מניות
מחולקים ל־ 1,000מניות בנות
 13ביולי.1036 ,

החברה הנ״ל הוגדל מ־ 1,000פ״פ
בנות  1פ״פ )א״י( כ״א ,ל־2,000
בסכום נוסף של  1,000פ״פ )א״י(
 1פ״פ )א״י( כ״א.
ח ,.קנטרוביץ
רושם החברות.

הפרטים דלקמן מתאימים לראשי הפרקים הבאים.־
.1
:1
.3
.4
.5

שם החברה.
תארייך הרישום.
מקום הרישום.
מטרת החברה.
שם האיש המורשה לנהל עסקים ולקבל הודעות משפטיות
בשם החברה.

.1

L a Paternelle Compagnie Anonyme d'Assurances
contre l'Tincendies les Accidents et les Bisques
de toute Nature.

בנק קדם לקרדיט ,בע״מ.
נמסרת בזה מודעה כי הו! החברה הנ״ל הוגדל מ־ 10,000פונטים
מצרים מחולקים ל־ 10,000מניות רגילות בנות  1פונט מצרי כ״א,
ל־ 25,200פ״פ )א״י( ,ע״י הוצאת מניות בסכום נוסף של 15,260
פ״פ )א״י( ,מחולקים ל־ 15,260מניות רגילות בנות  1פ״פ
)א״י( כ״א.
ח .קנטורוביץ
רושם החברות.
 13ביולי•1930 ,
;

.2
.*3
.4
.5

.12.6.36
צרפת.
לנהל עסקי חברת ביטוח מפגי אש.
ה״ה האחים י .ל .את ב .חיותמן.

.1

Compagnie Anonyme d'Assurances sur la Vie.

2.
.3
.4
.5

.12.6.30
צרפת.
לנהל עסקי חברת ביטוח חיים.
ה״ה האחים י .ל .את ב .חיותמן.

.1

Eeuters L t d .

.2
.3
.4
.5

.16.0-36
אנגליה.
לנהל עסקי סוכנות לידיעות.
מר ארתור יוםטם מלפורד•

הסינדיקט לאריזה ולמחסון בע״מ.
L a Paternelle Vie,

נמסרת בזה מודעה כי הו! החברה הנ״ל הוגדל מ־1,000
פ״פ )א״י( ,מחולקים ל־ 1,000מניות רגילות בנות 1:פ״פ )א״י(
כ״א ל־ 5,000פ״פ )א״י( ע״י הוצאת מניות בסכום נוסף של
 4,000פ״פ )א״י( ,מחולקים ל־ 4,000מניות רגילות בנות  1פ״פ
)א״י( כ״א.
ח .קנטר ובי ץ
רושם החברות.
 13ביולי•1930 ,

Gormezano Brothers (Palestine) Limited.

מודעות
הבנק הלאומי של ארץ־ישראל בע״מ.

נמסרת בזה מודעה כי הו! החברה הנ״ל הוגדל מ־ 500פ״פ
)א״י( מחולקים ל־ 500מניות רגילות בנות  1פ״פ )א״י( כ״א,
ל־ 1,000פ״פ )א״י( ,ע״י הוצאת מניות בסכום נוסה של 500
פ״פ )א״י( ,מחולקים ל־ 500מניות רגילות בנות  1פ״פ )א״י(
כ״א.
ח .קנטורוביץ
רושם החברות.
 13ביולי•1930 ,

נמסרת בזה מודעה כי הו! החברה הג״ל הוגדל מ־ 10,000פ״פ
)א״י( מחולקים ל־ 4.500מניות בכורה ונושאות רוחים של
 5אחוז בנות  1פ״פ )א״י( כ״א 4,750 ,מניות בכורה נושאות
רוחים של  4אחוז בנות  1פ״פ )א״י( כ״א 300 ,מניות רגילות
מסוג ״א״ בנות  1פ״פ )א״י( כ״א 000 ,מניות רגילות מסוג ״ב״
בנות  0.030פ״פ )א״י( כ״א 200 ,מניות יסוד בנות  2פ״פ )א״י(
כ״א ו־ 32מניות מבצעים בנות  1פ״פ )א״י( כ״א ,ל־ 25,000פ״פ
)א״י( ,ע״י הוצאת מניות בסכום נוסף של  15,000פ״פ )א״י(,
מחולקים ל־ 15,000מניות הנתנות לפדיון בנות  1פ״פ )א״י( כ״א.

נמםרת מודעה כי שם החברה הא״י לסלילת כבישים בע״מ
שונה לפי ההלטה מיוחדת ובהתאם לסעיף  25מפקודת החברות,
 ,1929לשם:
חברה א״י לסלילת כבישים ולבנין בע״מ.

ח .קנטר ובי ץ
רושם החברות.

ח .קנטורוביץ
רושם החברות.

 13ביולי.1930 ,

חברה א״י לסלילת כבישים בע״מ.

 13ביולי.1930 ,
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תקון טעות.

ה ו ד ע ה על ט י ב ה ש נ ו י י ם שחלו בפרטי ה ש ו ת פ ו ת ה כ ל ל י ת :
״ ה מ ל ט ״ רוזנטל וטלר.

עתו! רשמי מם׳  543מיום  17באוקטובר ,1935 ,עמוד  ,928צד
ימי! ,מודעה מם׳  9בנידו! ״חברה להתישבות חקלאית ועירונית
בע״מ.״ יש להחליף את המודעה במודעה דלקמן—:

ן
א .שנוי ישם הפירמה־

״נמסרת בזה מודעה כי החברה הנ׳׳ל שנתה את הון המניות
שלה המרכב מ־ 3,000מניות בכורה בנות  10פ״ם )א״י( כל
אחת ו־ 2,000מניות רגילות בנות  10פ״פ )א״י( כל אחת ע״י
חלוקת משנה של כל מניה ומניות בכורה ל־ 10מניות בנות
 1פ״פ )א״י( כל אחת.
ח .קנטר וביץ
רושם החברות.

השם הקורם•.

״המלט" רוזנטל וטלר.

השם החרש:

״המלט״.

ב .שנוי בשותפים או בשמו או בשם משפחתו של איזה שותף :
 .1משה טלר.
|
!

 .2דב גלוסמ!.
ג .שנוי באיש או באנשים המורשים לחתום בשם השותפות:
משה טלר ודב גלוםמ! יחדיו.

רישום שותפויות.
ה ו ד ע ה על ט י ב ה ש נ ו י י ם שחלו בפרטי

מודעות.

ה ש ו ת פ ו ת הכללית

.1

״נגריה םטיל״.

״מבלט״.
ן

א .שנוי בשם השותפות:
השם הקורם:

נגריה סטיל.

ן

השם ההדש:

נגריה כץ את סטיל.

ן

נמםרת בזה מודעה כי השותפות ה נ•״ ל שמודעה עליה נתפרסמה
בעתו! הרשמי גליו!  482מיום  27בדצמבר ,1934 ,נתפרקה
החל מיום  19ביוני.1930 ,

ן

ב .שנוי בשותפים או בשמו או בשם משפחתו של איזה שותף־

ו
.2

ארתור כץ מחיפה ,נצטרף לשותפות.

קולנוע דמון.

ג .שנוי ברשימת האנשים המורשים לחתום בשם השותפות— :
לפנים :כל שנים מתור השותפים.
ו

עכשיו :ה״ה יהושע רב וארתור כץ יחדיו.

הודעה על ט י ב ה ש נ ו י י ם שחלו בפרטי ה ש ו ת פ ו ת ה כ ל ל י ת :
רוזנברג את זינגר ) ט י ט מ ו כ ן ( .

.3

Overseas Agencies.

א .שנוי בשם הפירמה :
השם הקורם:

רוזנברג את זינגר )טיט מוכן(.

השם ההדש:

זינגר את וינר ״טיט מוכן״.

נמסרת בזה מודעה כי השותפות הנ״ל שמודעה עליה הופיעה
בעתו! הרשמי גליו!  ss5מיום  30באפריל , ,1930נתפרקה החל
מיום  24ביוני•1030 ,
ן

ב• שנוי בשותפים או בשמו או בשם משפחתו של איזה שותף :

ן

מר פריץ רוזנברג יצא מן השותפות ומר מאיר וינד נכנם
לשותפות.

|
יי

נ .שנוי במועד השותפות.
המועד

הקורם :לתקופה בלתי
בדצמבר.1938 ,

נמסרת בזה מודעה כי השותפות הנ״ל שמודעה עליה נתפרסמה
בעתו! הרשמי גליו!  8b5מיום,193028ב מ א י  ,נתפרקה
בהסכמתם ההדדית של השותפים ,החל מיום  10ביוני.1930 ,

כל הסחורות עברו למר פלקה.

מודעות.

ן

!
מוגבלת,

אולם לא

לפני 31

י

,

המועד החרש :עד  1ביוני. s ,193

;

ד .שנוי באיש או באנשים המורשים לחתום בשם השותפות־—

י

שני השותפים יחדיו.

ה ו ד ע ה על ט י ב ה ש נ ו י י ם שחלו בפרטי ה ש ו ת פ ו ת ה כ ל ל י ת :
חברת קיטנא.
א .שנוי בשותפים או בשמו או בשם משפחתו של איזה שותף:
 .1חנניה גרונר,
 •2יוסף גרונר,
 .3יוסף מרגלית.
ב .שנוי באיש או באנשים המורשים לחתום בשם ־שותפות:
 •1חנניה גרונר,
 •2יוסף גרונר,
 .3יוסף מרגלית.

המודדות דלקמן מתפרסמות על אחריות מוריעיהו ו«ין
בפרסומן מטיום מתן תעודה על נבוגותן «ו אמיתותן.

.1
החברה הארצישראלית לקרוד והספקה בע״מ.
נמסרת בזה מודעה כי בהתאם לסעיף ) 103ה( מתזכיר
ההתאגדות של החברה ,מנתה מועצת המנהלים של החברה הנ״ל,
באספתה מיום  9באפריל ,1936 ,את מר אליעזר וייםבורד להיות
מנהל העסקים של ההברה ,ועד למודעה חדשה לנהל את כל עסקי
החברה ,להופיע ,לייצג ,לישא ולית; ולחתום בשם החברה,
בהתחשב עם התנאים דלקמ!—:
 .1מנהל העסקים לבדו יהא רשאי לחתום על גבי שיקים,
שטרות וקבלות שיש לשלמם לזכות החברה לכל בנק.
 .2על שיקים ,שטרי־חליפין ,שטרי־חוב ,קבלות שניתנו ע״י
החברה ועל כח־והרשאה ,ה! כללי והן מיוחד ,שניתז ע״י החברה
רשאים לחתום )בהתאם לפרטי־בל מם׳  473מיום  27בינואר,
 (1930מנהל העסקים וכל מנהל ממנהלי החברה.

 23ביולי1936 ,
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 .3על כל החוזים הנוגעים להעברת נד״נ ,כגון מכירת קרקעות
ובתים וקניתם ,חכירות ,וכוי ,רשאים לחתום יו״ר מועצת
המנהלים ומנהל העסקים ,ובהעדר היושב־ראש ע״י סגן היו״ר
ומנהל העסקים.

Moulins Salamy Pres Jaffa Co. Ltd.

 .4על כל שאר החוזים ,קבלת משכנתאות ,פדיון משכנתאות
ומסמכים הקשורים בעסקי החברה ,רשאי לחתום מנהל העסקים
לבדו.

)עפ״ י סעיףי  207מפקודת החברות.(1929 ,

 .5על כל החוזים והתעודות הנוגעים לפעולות בנין והקמת
המפעל של סניף חיפה ,רשאי לחתום מנהל העסקים לבדו.

נמסרת בזה מודעה כי ביום  6באוגוסט ,1936 ,שעה  6אחה״צ,
תתקיים אספת נושים של החברה Moulins Salamy Pres Jaffa.
 Co. Limited.במשרדה הרשום של החברה )רחוב אחד־העם
מם׳  ,42תל־אביב( ,בקשר עם ההצעה לפירוק מרצון ״ 51החברה.

צ.

החברה הארץ־ישראלית לקרור והספקה בע״מ.

נמסרת בזה מודעה כי באספה הכללית של החברה הנ״ל,
שנתקיימה במשרדים הרשומים של החברה ביום  12במאי,1936 ,
נבחרו מחדש האדונים דלקמן כמנהלי החברה — :

חברת העובדים העברים השתופית הכללית בארץ־ישדאל
)״חברת העובדים״( בע׳ימ.

נמסרת בזה מודעה שחתימתו של כל אחד משלשת החברים
דלקמן— :

 .1מר לואים פוליקנסקי,
 .2מר יוסף ש .שפירא.
מר יוסף ינובר נבחר כחבר חדש של המועצה ,המייצגת את
ההשקעות האפריקאיות־הפלשתינאיות )א״י( ,בע״מ ,בעלי־מניות
בחברה ,באופן שהרכב שהמועצה הוא כעת כדלקמן— :

(1

 (2דוד רמז,
(3

מר לזר ברוידה,

דוד בן־גוריון,

ישראל מרמינםקי,

תחייב את האגודה הנ״ל.

מר מורים גרידינגר,
מר יעקב מונדהייט,
מר לואיס פוליקנםקי,
מר פיליפ פוליקנסקי,
מר יוסף ש .שפירא,

•Building & Investment Co. Union Ltd

מר יוסף עובר.
באספת מועצת המנהלים שנתקיימה ביום  18במאי,1936 ,
נבחרו מחדש מר לזר ברורה ,ליו״ר מועצת המנהלים ,ומר
מוריס גרידינגר ,לסגז יו״ר מועצת המנהלים.
מר י .פרומקין נתמנה מזכיר החברה באספת מועצת המנהלים,
שנתקיימה ביום  29באפריל•1936 ,

נמסרת בזה מודעה כי באספה המכוננת של החברה ,שנתקיימה
ביום  9ביוני ,1936 ,נבחרו האנשים דלקמן למנהלי החברה— :
דייר ליאו ניומן,
ד״ר גונטר שטולץ,
מר ורנד ויטקובר.
חתימת מר ליאו ניומן בלבד או חתימת כל שני מנהלים תחייב
את החברה.

אבךעץ בע״מ.
)בפרוק(.

מודעה.

נמסרת בזה מודעה כי האספה הכללית של חברי החברה הנ״ל
תתקיים במשרד המפרק ד״ר ויזבקר ,רחוב נחלת בנימין,42 ,
תל־אביב ,ביום  13באוגוסט ,1936 ,בשעה  9.30לפה״צ לשם מסירת
דו״ת על הפרוק.

דמי החתימה.

כל חברי ההברה מתבקשים להיות נוכחים.

גורדון ושות בע״מ.
,

את העת ו ן הרשמי אפשר לקנות ב מ ח י ר  30מ י ל הגלי ו ן
בכל בתי מסחר הספרים ומאת ס ו כ נ י ה ע ת ו נ י ם בפלשתינה
) א ״ י ( או במשרד לדברי דפוס ולצרכי בתיבה של הממשלה,
ת .ד.507 .
דמי ה ח ת י מ ה ה ס :

נמסרת בזה מודעה כי מועצת המנהלים של החברה הנ״ל מורכבת
מהאנשים דלקמן—:
נתן גורדן ,מנהל העסקים
ר״ר מקם קלצקו ,מנהל.
יוליום קולנשר ,מנהל
חתימת מנהל העסקים בלבד או חתימת שני המנהלים האחרים
יחדיו תחייבנה את החברה.

בפלשתינה ) א ״ י (
בחוץ לארץ

לחצי טינה
 700מ י ל י ם
״
800

לטיגוז
 1.300פ ״ פ ) א ״ י (
״
 1.500״

בקשות ל ח ת י מ ה ו ה מ ח א ו ת ) ב מ ז ו מ נ י ם או ב ה מ ח א ו ת דואר
או ב ה מ ח א ו ת כסף( יש להגיש למנהל ב י ת הדפוס הממשלתי,
ת .ד ,507 .ירושלים.

העתון

 23ביולי1936 ,

הרשמי

פרסום מודעות.

מודעות על פרוק שותפויות לא תקובלנה אלא אם כן נחתמו
ע״י כל השותפים הנזכרים בה! או ע״י באי כחם החוקיים.
חתימתו או םימ! זהותו של חותם טעונים אימות ע״י הצהרה
שתנת! מטעם עורר די!.

אלה הם מחירי הפרסום הקבועים להודעות ולמודעות בעתון
הרשמי.
לכל רבע עמודה )קולונה( או חלק הימנה
יותר מרבע עמודה אד לא יותר מחצי עמודה

 500טיל

|

 1000מיל

יותר מחצי עמודה אד לא יותר משלושת רבעי עמודה
 1500מיל

1
\

יותר משלושת רבעי עמודה אד לא יותר מעמודה אחת
 2000טיל

!

מחיר כל המודעות וההודעות ישולם למפרע.־

!

מודיעים בזה ברבים כי מודעות המיועדות לפרסום בעתון
הרשמי ,בצירוף דמי הפרסום ,יש לשלוח מכאן ולהבא ישר
למנהל בית הדפום הממשלתי ,ת .ד ,507 .ירושלים.
מודעות על רישום חברות ,אגודות שיתופיות ,סימני מסחר
ופטנטים לא תקובלנה לפרסום אלא אם כן הוגשו באמצעות
הרושם המתאים.
צוויים בנוגע לאפוטרופסות על עזבונו של אדם שמת או על
תעודת קיום צואה וכל צו הניתז עם״י פקודת החברות,1929 ,
או בהתאם לכל פקודה אחרת או צו מבית המשפט ובל הודעה
על רישום או פרוק של שותפות לא יפורסמו אלא אם כן
נתאשרו לפרסום ע״י בית המשפט.
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למודעה על פרוק שותפות שאינה חתומה ע״י כל השותפים
או ע״י באי כחם החוקיים צריד לצרף הצהרה בשבועה מאת
עורר די! האומרת שהמודעה ניתנת בהתאם לתנאי השותפות
שאליה מתיחםת המודעה.

ההודעות והמודעות דלקמן יפורסמו בעתון הרשמי על אחריות
המודיעים ולא יהא בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
או אמתותן— :

מודעות מחברות או מאגודות שיתופיות בנידון אספות ,מנוי
מנהלים ,פדיון שטרות וכדומה.

שום מודעה או הודעה בנידו! חברה או אגודה שיתופית,
מלבד אם היא מתפרסמת עפ״י צו מבית המשפט או הרושם,
לא תקובל לפרסום אלא אם כן יצרפו אליה הצהרה מאת עורר
דין האומרת שלפי מיטב ידיעתו ,הדברים האמורים כהודעה
או במודעה הם נכונים.

נדפם בבית הדפום הממשלתי ,ירושלים.

