
ן הרשמי תו  העי
 של ממשלת פלשתינה(א״י)

 יוצא לאור ברשות הממשלה

 מם׳ 1618 יום שני, 6 באוקטובר, 1947 גליון מיוחד

: ן כ ו ת  ה
 עמוד

 תוספת מס< 2,
  תחיקת הלוואי הבאה מתפרסמת בתוטפת מס׳ 2, שהיא חלק מן העיתון הזה נ

 צו בריאות־עם (אמצעים כנגד חולירע), 1947, לפי פקודת בדיאות־העם, 1940 — — 1221

. ל י : 25 מ ר י ח מ  ה

 נדפס בבית הדפום הממשלתי, ירושלים.





 של ממשלת פלשתינה(א״י)
 יוצא לאור ברשות הממשלה

 מם׳ 1619 יום חמישי, 9 באוקטובר, 1947 ע׳ 899

: ן כ ו ת  ה
 עמוד

 הודעות מאת הממשלה
 מינויים וכר — — — — — — — 901
 ישיבות בית־משפט לפשעים חמודים — — — — — — 901
 תביעות על שטרי כסף שנפגמו — — — — — — 901
 ביטול רשיון רופא — — — — — — — 902
נאי (א״י) — — — 902  אבדן פנקס פקדונות של בנק החסכונות של הדואר הפלשתי
 מתן רשיונות למודדי קרקעות — — — . — — — 902
 הצעה ומסירת חוזים — — — — — — — 902
׳ — — — — — 906  צווי הזמנה . _ • _
 הודעות בית־משפט — — — — — — — 909
 הודעות לתובעים — — — — — — — 909
 הודעות מאת משרד ההוצאה לפועל של תל־אביב — — — י — — י 909

 דוחו״ת
 סיכום דוחו״ת על הסגר ומחלות מנגעות — ׳ — — — — 910
 דו״ח על אקטיב ופאסיב ביום 31 במאי, 1947 — — — — — 911
 דו״ח כספי ביום 31 במאי, 1947 — — — — — — 912
 הרצאת־דברי& על מחזור מטבעות ושטרות ביום 30 בספטמבר, 1947 — — — 914
 הודעות בדבר אגודות שיתופיות, פשיטת־רגל, חברות, רישום שותפויות וכר — — 914
 תיקון טעות — — — — — — , — 917

 תוס,פת מם׳ 2.
 תחיקת הלוואי הבאה מתפרסמת בתוספת מס׳ 2, שהיא חלק מן העיתון הזה :—

 צו הגנה (כספים)' (הסדרת תשלומים) (כללי) (תיקון), 1947, לפי תקנות ההגנה (כספים), 1941 — 1225
 צו הספקות ישירותים ;׳כוחות לזמן מעבר) (מס׳ 4), 1947, לפי חק־הפארלמנט בדבר הספקות ושירותים

 (כוחות לזמן מעבד), 1945 — — — • — — — 1232
 צו הספקות ושירותים (כוחות לזמן מעבר) (מם׳ 5), 1947, לפי חק־הפארלמנט בדבר הספקות ושירותים

 (כוחות לזמן מעבר), 945! — — — — — — 1233
 צו לפי פקודת העלייה, 1941, י המוציא םוג מםויים של בני־אדם מכלל קביעות הפסקאות (א) ו־(ט) של

 סעיף 5(1) — — — — — — — 1239
 צו לפי פקודת מם הרכוש החקלאי, 1942, המפחית את שיעורי מם הרכוש החקלאי המשתלמים בגין קרקעות

 כפרים מסויימים בנפות שכם וג׳גין לתקופה שמיום 1 באפריל, 1947, עד 31 במארס, 1948 — 1239
 צו תעריף מכס ופיטורים (תיקון תוספת) (מם׳ 8), 1947, לפי פקודת תעריף המכס והפיטודין, 1937 — 1241

 הודעה לפי פקודת העיריות, 1934, בדבר העונש שנקבע על אי־תשלום ארנוגיות המורמות מטעם מועצת
 עיריית שכם — — — — — — — 1241

 הודעות לפי פקודת המועצות המקומיות, 1941, בדבר העונש שנקבע על אי־תשלום ארגוניות המורמות
 מטעם המועצות המקומיות של ראשון־לציון ובת־ים — — — — 1241
כוךהעיר של ירושלים 1242  הודעה לפי פקודת בניין ערים, 1936, בדבר השלשת תכנית מפורטת בתחומי שטח תי

 הודעות לפי פקודת בניין ערים, 1936, המעניקות הרשאה לתת תוקף לתכניות מפורטות בתחומי שטח
 תיכון־העיר של ירושלים _ _ — — — — 1243

 הודעות לפי פקודת בניין ערים, 1936, בדבר השלשתן של תכניות מפורטות בתחומי שטח תיכון־העיד
 של נתניה — — — — — — — 1245

 והכושר מעבר יח*<
. ל י : 115 מ ר י ח מ  ה



: ן כ ו ת  ה
 (הםשר.)

 עמרר

 הודעות לפי פקודת בניין ערים, 1936, המעניקות הרשאה לתת תוקף לתכניות מפורטות בתחומי שטח תיכרך
 העיר של נתניה ושטח התיכון הגלילי של מחוז שומרון — — — — 1246
ודהיתר להוציא לאור עיתונים — — 1247  הודעות לפי פקודת העיתונות, בדבר שינויים בתעודו
 הודעות לפי פקודת העיתונות, המעניקות תעודות־היתר להחזיק בתי־דפום — — — 1247

 הודעה לפי פקודת הסמכויות בעניין יבוא, יצוא ומכס (הגיה), 1939, בדבר תפיסתן של סחורות שהתכוונו
 • להוציאן לחו״ל בניגוד לצן מתן רשיונות יצוא, 1940, ושמיטתן לטובת הממשלה — — 1248
 הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות על קרקע בכפר אל־מוג׳יידיל, לפי פקודת הקרקעות (סידור זכות קניין) — 1248

 הודעה לפי פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943, המרשה את הברת החשמל והשירות הציבורי
 לירושלים בע״מ לרכוש קרקעות מםויימות בכפר ליפתה — — — — 1249
 צו מכם (הסדרת יצוא), 1947, לפי פקודת המכס — — — — — 1249

.3 ,  תוםפת מס
 פרסום הצעות־פקודות ברבים

 הצעת־פקודת ים כנרת, 1947 — — — — — — 353
 הצעודפקודת שעשועים לרבים (תיקון), 1947 — —. — — — 356
 י הצעת־פקודת רופאי־שיניים (קביעות זמניות), 1947 — — — — — 357
 הצעת־פקודת צמצום שכר־דירה (בתי־מגודים) (תיקון) 1947 — — — — 358
363 — — — . — 1947 ,( ן  הצעת־פקודת צמצום שכד־דידה(מקומות־עםק)(תיקו

 תוספת מם׳ 4.
 רישום סימני מסחר, פאטנטים וכוי 139



 9 באוקטובר, 1947 העיתון הרשמי מם׳ 1619

 תיקון טעות.

 ההודעה על מינויו של מד ו. פ. מ. קלימנס, םגן מושל
 מחוז, הנהלת מחוז, מחוז שומרון, לכהן כמושל מחוז, מחוז
 עזה, שנתפרסמה בעיתון הרשמי מס׳ 1613 מיום 25 בספ
  טמבר, 1947, מבוטלת בזה וההודעה הבאה תבוא במקומה נ

 מר ו. פ. מ. קלימנם, סגן מושל מחוז, הנהלת מחוז,
 מחוז עזה, לכהן כמושל מחוז, מחוז עזה, החל מיום 17

 בספטמבר, 1947, עד לצו חדש.

. ה ע ד ו  ה
 בית־המשפט העליון, ירושלים.

חמורים ישב  נמסרת בזה הודעה כי בית־המשפט לפשערם'
 לדין בשכם בתאריכים הרשומים, כדי לדון במשפטים הנזכרים

- : ן ל ה  ל

 יום שני, 20 באוקטובר, 1947,
 תיק פשעים חמודים מם׳ 30/47.

 היועץ המשפטי
 נגד

 (1) עלי נצאר סלאמה, הוא מחשי.
 (2) מחמד חםיין אל־בריםי.

 יום שלישי, 21 באוקטובר, 1947,
 .היועץ המשפטי

 נגד י
 (1) אחמד עבד אל־ג׳ואד עבדאללה.

 (2) אחמד רשדי אל־רשיד.

 יום רביעי, 22 באוקטובר, 1947,
 היועץ המשפטי

 נגד
 (1) עבד אל־מג׳יד ח׳טבה עבד א־רחים.
 (2) עבד אל־עזיז ח׳טבה עבד אל־רחים.

 מ. קוטראן
 ;< באוקטובר, 1947. ב״1ם רשם רא׳בי

. ( י ״ א ) י א נ י ת ש ל ע פ ב ט ב מ ת ו  מ
 האנשים הנקובים בשם להלן תובעים את תשלום שוויים של
 שטרי־הכםף הבאים שנפגמו. כל הרוצה להגיש תביעה על
יב לפנות אל פקיד המטבע,  אחד משטרי־הכםף האלה חי

 ירושלים.

 מסםר שטר ערבו שם חובע

Gaza Bus Co. ,צגתי אפ׳ זג־םאיג, עזה 
 המנהל, בנק בדקלים, (ד. ק. ואו.),

 ירושלים.
 פאוזי אפ׳ מוחמד ח׳דרא, צפת.

Marathon-Sports Ltd, 8, רחוב 4 -
 אלבבי, תל־אביב.

 עדנן אפ׳ אבו א־םעוד, ע״ש לשכת
 מודיעין ממשלתית, ירושלים.

 מר אליהו גבריאל, 46, רחוב נוה שאנן,
 תל־אביב•

 הלוואה'וחסכון אגודה שתופית בע״מ,
 ירושלים.

 ג׳מיל אפ׳ אל־מדנח, עמאן.
 חסיין אפ׳ טאהר דאוד, 140, רחוב עראק.

 חיפה.
 ה״ ה עבד אל־מעטי הכים יעאדל חמאמי,

 ת״ד 95, יפו.
 מחמד אפ׳ עווד עבייד, גשר בנות יעקב,

 ע״י תחנת המשטרה של ראש פינד.
 יוסף אפ׳ עבד אל־האדי ע״ש מזכירות,

 ירושלים.
 מר אברמוביץ, מנהל ״המנקר״ אגודה

 שתופית, 18, רחוב הנביאים, תל־אביב.
 מוסא אפ׳ םליכ! אחמד, כפר ג׳םייר

 (משרד דואר פאלוג׳ה/ נפת מג׳דל.

 1 פונט
 500 מיל

 500 מיל
 1 פונט

 1 פינט

 <5 מיל

 פונט

 1 פונט
 5 פונט

 500 מיל
 5 פונט
 1 פונט

 1 פונט

 500 מיל
 500 מיל

R.592615 
G.1133?8/ 
G. 337058 
F.705093 
K.235120 

V.128244 

F.640075/ 
E. 456538 
M.630943 

L.530092 
A.558907 

F. 618357 
A.680825 

H. 944896 

L.600273 

G. 578751 
D. 487421 
C.465963 

 א. ל. פטרם
 10 בספטמבר, 1047. פקיד ממבע.

 מינויים וכר/
 מינויים.

 הנציב העליון מינה את:—
 ד״ד ק. ם. קריקוריאן, רופא קשיש, מחלקת בריאות, להיות
 משנה למנהל שירותי רפואה, החל מיום 1 באוקטובר, 1947.

 ד״ד ר. ה. בלאנד, רופא קשיש, מחלקת בריאות, להיות
 סגן מנהל שירותי רפואה, החל מיום 3 בספטמבר, 1947.

 מר ו. פ. מ. קלימנם, סגן מושל מחוז, הנהלת מחוז, מחוז
 שומרון, להיות סגן מושל מחוז, הנהלת מחוז, מחוז עזה,

 החל מיום 8 בספטמבר, 1947.

 מר ג׳. ר. ד. שור, להיות משנה לרב־קצין, חיל משטרה,
 החל מיום 23 באבגוםט, 1947.

ח. קוזלוב, סגן נקוט רשמי, משרד האפוטרופוס הכללי,  מר.
 להיות חשבונאי קשיש, מחלקת עבודות ציבוריות,• החל מיום

 21 ביוני, 1947.

 דפעת אפ׳ חבאב, פקיד מבחן קשיש, מחלקת גמולות
 הציבור, להיות פקיד מבחן עיקרי, החל מיום 23 בדצמבר,

.1946 

 מד ר. א. צי. הנדרסון, להיות אוביל, מסילות־ברזל פלש
 תינאיות (א״י), החל מיום 25 ביולי, 1947.

 מר ר. צ׳. פרדיננד, להיות סגן מפקח על רציפים, מסילות־
 ברזל פלשתינאיות (א״י), החל מיום 7 במאי, 1947.

 פאוז אפ׳ סעדה, לבלר ראשי, בית־משפט מחוזי, מחלקת
 בתי־משפט, להיות שופט שלום, החל מיום 23 באבגוםט,

.1947 

 מר ל. קראון, להיות פקיד מיטיאורולוגי, מחלקת תעופה
 אזרחית, החל מיום 23 ביוני, 1947.

 מר ד. קיטינג, סגן מנהל, מחלקת שידור, לכהן כמנהל
 שידור, החל מיום 28 בספטמבר, 1947, עד לצו חדש.

 מר ג׳. טיילור, סגן רב־פקיד לתעבורה, מסילות־ברזל פלש־
 תינאיות(א״י), לכהן כרב־פקיד מחוזי לתעבורה, החל מיום

 17 בספטמבר, 1947, עד לצו חדש.

 ד״ד י. אתים, סגן רופא קשיש, מחלקת בריאות, לכהן
 כרופא קשיש, החל מיום 16 בספטמבר, 1947, עד לצו חדש.
/ מחלקת בריאות, לכהן כרופא  ד״ד ם. סלים, רופא, דרגה א

 קשיש, החל מיום 23 בספטמבר, 1947, עד לצו חדש.
 מר ק. פ. קינג, פקיד דיג, מחלקת חקלאות ודיג, לכהן
 כפקיד דיג ראשי, נוסף על חובותיו היסודיות; החל מיום 2

 באוקטובר, 1947, עד לצו חדש.
 מר א. מ. רובין, סגן מפקח, דרגה א׳, מחלקת דואר
 וטלגראף, לכהן כסגן מהנדס, החל מיום 1 באוקטובר, 1947,

 עד לצו חדש.
 מר ל. זינגר, מפקח, מחלקת דואר וטלגראף, לכהן כסגן

 מהנדם, החל מיום 5 באוקטובר, 1947, עד לצו חדש.

 סיום מינוי ממלאי־מקום.
 מינוי של מר צ׳. א. קוזינם, משנה למנהל, מחלקת עבודה,
 למ״מ •מנהל, שנתפרסם בעיתון הרשמי מם׳ 1606 מיום 28

 באבגוםט, 1947, נסתיים ביום 27 בספטמבר, 1947.
 מינויו של מר ג׳. ר. יוהז, מפקח על עבודה, מחלקת עבודה,
 למ״מ מפקח ראשי, שנתפרסם בעיתון הרשמי מם׳ 1609 מיום

 4 בספטמבר, 1947, נסתיים ביום 27 בספטמבר, 1947..
 מינויו של מר ו. א. צ׳סטר, סגן מהנדס, מחלקת דואר
 וטלגראף, למ״מ מהנדס גלילי, שנתפרסם בעיתון הרשמי מס׳
 1597 מיום 24 ביולי, 1947, נסתיים ביום 7 בספטמבר, 1947.
 מינויו של מר ג׳. צ׳. אייר, פקיד חקלאות קשיש, מחלקת
 חקלאות ודיג, למ״מ פקיד דיג ראשי, שנתפרסם בעיתון
 הרשמי מם׳ 1609 מיום 4 בספטמבר, 1947, נסתיים ביום

 2 באוקטובר, 1947.
 מינויו של מר ג׳. טיילור, סגן רב־פקיד לתעבורה, מסילות־
 ברזל פלשתינאיות (א״י), למ״מ רב־פקיד מחוזי לתעבורה,
 שנתפרסם בעיתון הרשמי מס׳ 1605 מיום 21 באבגוסט, 1947,

 נסתיים ביום 2 בספטמבר, 1947.
 מינויו של מר ז. םלאו, רב־פקיד לסחורות, מבוא־ים של
 חיפה, מסילות־ברזל פלשתינאיות (א״י), למ״מ מנהל מבוא־ים,
 יפו, שנתפרסם בעיתון הרשמי מס׳ 1582 מיום 29 במאי,

 1947, נסתיים ביום 17 בספטמבר, 1947.

 סיום מינוי.
 מינויו של מר ג. נ. םייל, משמר יערות, נסתיים ביום 28

 בספטמבר, 1946.



 902 9 באוקטובר, 1947

 תקםו של רשיןן
 מם' שם עיר ייתם ביום

. רשיון ה ע ד ו  ה

 1162 משה ירימיצקי תל־אביב 31.3.1950
 מחלקת בריאות.

31.3.1950 

31.3.1950 

 תל־אביב
 ירושלים

 יונתן יששכרי
 מרדכי מרקסון

1163 

1164 

 3626 מתאריך ־יום־ 28. ביוני, 1945, לעסוק
 לד״ר נאג׳י מחמוד בושנאק, שכם, בועל |

 רשיון מס׳ דר.
 ברפואה, שהוענק
 בגלל מות בעליו.

 ר. ה. בלאנד 1165 קזימיר בלזם חיפה 31.3.1950
תי רפואה. 1166 ישעיהו טרינצ׳ר חיפה 31.3.1950 רו  3 באוהטובר, 1947. בשם מ״מ מנהל חי

 1167 ישראל קראקובסקי תל־אביב 31.3.1950

 1168 חיים כהנוב תל־אביב 31.3.1950

. 1169 אביגדור יאורי חיפה 31.3.1950 ה ע ד ו  ה

 מחלקת דואר וטלגראף. 1170 וולף מנהייס תל־אביב 31.3.1950

 ה. ג. לה־דיי •
 מ״מ מנה?.מדידות.

 אבדן פנקס פקדונות של בנק החסכונות של הדואר
 ^הפלשתינאי (א״י).

 מודיעים על אבדן פנקס־הפקדונות הבא:—

. ה ע צ  ה
 מחלקת החינוך.

 מנהל מחלקת החינוך, ירושלים, מזמין בזה הצעות להספקת
 הרהיטים, הבאים;— . :

 תיאור כמות (בערד.)

 שם מפסיד

 גב׳ פנינה קודניק

 מם'

 משרד ראשי 252

20 
10 

 ארונות למכשירי פיסיקה
 ארונות למכשירי כימיה

 פרטים מלאים וטפסי הצעה אפשר לקבל במחלקת החינוך
 הממשלתית, ירושלים.

 המועד האחרון להגשת הצעות הוא 19 באוקטובר, 1947.

 מנהל מחלקת החינוך אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה
 ביותר או כל הצעה שהיא, וכן יוכל המנהל לקבל את. ההצעה

 כולה או בחלקה.

 מסירת חוזה.
 מםילות־ברזל פלשתינאיות (א״י).

 הצעה לתפירת בגדי מדים.

 החוזה לתפירת בגדי מדים לחורף שנת 1947—1948 בשביל
 מסילות־הברזל הפלשתינאיות (א״י), שהודעה על־כך נתפרסמה
 בעיתון הרשמי מס׳ 1605 מתאריך יום 21 באבגוםט, 1947,

 נמסר ל־ Titan Clothing Factory חיפ״.
 פ. צ׳. גי. בייקר

 27 בספטמבר, 1917. מ״מ ט: ה 5. כ55י.

 הואיל ולפנקס לא נודע כל ערך לגבי שום אדם, פרט
 לבעליו, מתבקש בזה המוצא להחזירו למנהל הדואר הכללי

 (בנק חסכונות), משרד דואר כללי, ירושלים.

 1 באוקטובר, 1947.

. ה ע ד ו  ה
 מחלקת מדידות.

 האדונים הנזכרים׳ להלן קיבלו רשיונות לעסוק כמודדי
 קרקעות בפלשתינה (א״י) לפי פקודת המדידות:—

.  תקפם של
 רשיונות יתם

 ביום
 מסי שם עיר

 וזרשיגז

 1156 מיכאל קות תל־אביב 31.3.1950

 1157 מחמוד עבדאללה קלה צפת 31.3.1950
 1158 יהודה ברלוביץ תל־אביב 31.3.1950

 1159 י. ארטן תל־אביב 31.3.1950

 1160 מ. לווינשטיין תל־אביב 31.3.1950

 1161 משה גולוב תל־אביב 31.3.1950

 מסירת חוזים.
 מנות:—

 בתי־סוהד, בתי־כלא, פלוגות פועלים אסירים.
 חוזה למשך התקופה שמיום 1 באוקטובר, 1947, עד יום 31 במארס, 1948.

 החוזה להספקת חמרי־מזון בני־כלייה ושאינם בני־כלייה, קמח ומנות־מזון יומיות לחטיבות הנ״ל, למשך התקופה
 שמיום 1 באוקטובר, 1947, עד יום׳ 31 במארס, 1948, נ-מסרו כלהלן לפי שיעורי־המחירים הרשומים בתוספות המצורפות:—

 חמרי־מזון.
— : י ד י  המוסד ׳ נמסר ל

 י בית־סוהר מרכזי, ירושלים
 בית־סוהר מרכזי, עכו

 פלוגת פועלים אסירים מס׳ 2
 מחנות הסגר, עתלית וקרית שמואל

 בית־סוהר למעצר, חיפה

 מחמד טאהר כרמאן

ד פידי  מחמד מחמו

 מראד דג׳אני ובדידי

 i בשארה ,קקונדה

 כמאל כדמאן

 בית־םוהר, שכם
 פלוגת פעולים אסירים מס׳ 1

 בית־םוהר לנשים, בית־לחם

 מהנה עצירים, לטרון
 בית־כלא, רמלה

 בית־סוהר למעצר, יפו

 קמח — כל בתי־סוהד ופלוגות פועלים אסירים — אחמד פידי

־כלא — כל בתי־כלא בארץ, פרט לבית־כלא של רמלה — מראד דג׳אני ובדידי  בתי
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לר! הקילו־  הקילו־ הקילד גדאם הקילר הקילד הקילד הקילר הקילו־ הקילד הקי
 גר»ם גראם הקילר גראם גראם גראם גראמ נראם גראם ג ראם ג ראם
ל ל מי י ל מ ל מי ל מי ל מי ל מי ל מי ל מי ל מי ל מי י  מ

ים נ צרת דג תו ם ו ח  ל
 לחם, םטנדאדד 25 23 20 22 20 24 ^23 30 21 22 22
 לחם לבן, סטנדאדד 36 36 40 35 40 36 50 33 35 36 50
 לחם לבן, לא־םטנדאדד 80 80 י 60 100 60 75 98 33 75 75 98
 לחם מקומי (במאג׳) 40 40 50 35 50 35 30 • 32 34 35 30
 לחם מקומי (במאג׳), לבן 80 80 50 100 50 75 85 75 75 802 85
 קמח, םטנדארד — — — 24 — — . & 24 26 ^25 26 24£
 קמח, לבן 35 35 35 34 35 '35 90 35 34£ 35 90
 בורגול, שלם 50 50 20 40 20 50 50 50 50 50 50
 בורגול, כתוש 70 70 70 70 70 70 60 70 69 70 60
 קמח תירם 160 160 130 200 130 160 26 190 160 160 26

 צנימים לבנים(בלי אריזה) 170 170 100 120 100 170 ־ 160 190 170 170 160
 קמח שיבולודשועל (בלי

 אריזה) 200 200 100 200 100 200 180 200 150 200 180
 אורז (מצרי) 43 43 45 45 45 43 47 43 43 43 47

ני) לבנות 120 120 130 150 130 120 130 90 115 120 130  אטריות,(מאקארו
 אטריות (מאקארוני) ארוזות

 םטנדאדד '120 120 80 45 80 120 80 120 115 120 80
 אטריות(מאקארוני), בלי אריזה 100 100 70 60 70 100 75 105 100 100 75

 אטריות(ורמיצ׳לי) מקומיות 125 125 70 60 70 120 130 125 120 125 130
לי)(מינים י  אטריות(ודמיצ׳

 אחדים) 130 130. 70 150 70 130 . 130 130 125 130 130
 אטריות י מקומיות 95 95 70 60 70 95 130 120 95 95 130
 אטריות, מינים אחדים 125 125 70 150 70 125 130 125 124 125 • 130

 אבקת אפייה, בחבילות של 18
 גראם 10 10 5 8 5 10 180 10 15 10 180

 דגים
 דגים טריים קטנים, מאכסימום

 1 ק״ג 400 400 200 400 200 400 400 450 380 400 400
 מולית אדמו*(םלטאן אבראהים) 350 350 200 300 200 350 300 400 350 350 300 אמנון (משט)

 מקדטם (גמבאר) 400 400 200 400 200 400 400 440 380 400 ־400
 קרפיונים 420 420 200 500 200 420 300 450 400 420 300

 דגיכ1 טריים גדולים, מינימום
 1 ק״ג

 םרגום (םרג׳ום) 450 450 250 200 250 430 ,400 460 400 430 400
 שפרנון (פרידה) 450 450 500 500 500 450 600 500 440 450 600
 מקרטם (גמבאד) 420 420 250 300 250 420 600 450 400 420 600
 דגי בינית של טבריה(כרסון) 400 400 250 400 250 400 300 420 400 400 300
 דגי בינית של טבריה (אשרי) 400 400 250 400 250 400 300 450 400 400 300

 מלוחים מעושנים, מועלים
 (קיפד) 330 330 140 250 140 330 130 330 320 330 130
 מלוחים משומדים במי־מלח 250 250 150 300 150 250 200 250 220 250 200
 לאקרדה מעושנת 200 200 150 220 150 200 200 200 195 200 200

 טריתות (פורטוגאליות),
 אימפריו 125 גראם 70 70' 60 70 60 70 70 70 69 70 70

 כל מין, שאינו אימפריו, •
 125 גראם 48 48 60 60 60 48 70 50 47 48 י 70.

*90 
 טריתות(פורטוגאליות) 170

 גראם 95 95 60 90 60 95 70 95 90* 95 70
 טריתות(פורטוגאליות) 325

 גראם 210 210 60 135 60 210 130 210 200 210 130
 דגי טוני(תורכי) 150 גראס 105 105 50 80 50 105 75 105 104 105 75

 סלמון(קאנאדי) 400 גראם 180 180 70 150 70 180 107 180 180 180 107 ,
ב ל צרת ח תו ב ו ל  ח

 הלב עדות, טרי 60 55 50 30 50 55 50 60 55 55 50
 חלב ״תנובה״ 60 56 50 40 50 55 65 53 60 55 65

 חלב מרוכז, ממותק(אוםטראלי)
 396 גראם 98 98 50 89 50 98 50 98 100 98 50-

 הלב מאודה, בלתי ממותק,
 אמריקני, 411 גראם 68 68 60 85 60 68 65 70 70 68 65

 חלב מאודה, בלתי ממותק,
 הולאנדי, 448 גראם 74 74 80 95 80 74 70 74 75 74 70

 אבקת חלב במלוא שמנתה 190 190 180 200 180 190 180 200 190 190 180
 חלב חמוץ(לבן) 60 60 60 . 77 י 60 60 65 60 58 60 65

 חמאה אוםטראלית 390 390 300 400 300 390 400 390 400 390 400
 חמאת ״תנובה״ 1,200 1,200 300 1,000 300 1,200 1,100 1,200 1,200 1,200 1,100

 מרגרינה ספוגת ויטאמינים 180 180 225 230 225 180 220 180 180 180 220
 גבינה לבנה רכה(מחלב רזה) 175 175 200 225 200 175 168 160 115 175 168

 מצרר
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לר 1 ההילד ! הקילר ההילר הקילר הסילר הקילד הקילר הקילו־  הקילד הקוילר הקי
 גראם גראבז גיאם נואבז : גדאם נראם גראם גראבז גראם גראמ נראם
ל ל מי ל מי י ל מ י ל מ ל מי ל מי ל נזיל מי ל מי ל מי  מי

 גבינה לבנה רכה(מחלב שמן) 185 185 185 185 185 י 185 225 185 185 • 185 225
 סמנה נקייה, מקומית 700 700 '800 600 800 700 500 500 650 700 500
 גבינה לבנה קשה 366 366 250 200 250 366 260 366 366 366 260
 גבנינת םטנדארד 300 300 200 450 200 300 280 300 300 300 280
 גבינת קראפט 250 250 200 400 200 250 340 250 250 250 340;

 גבינה משומדת אמריקנית 219
 גראם, משקל נטו 90 90 60 68 • 60 90 65 90 . 95 90 65

 גבינה משומרת אוסטראלית
 340 גראם, משקל נטו 110 110 100 105 100 110 100 110 100 110 100
 לבנה (בשמן) 210 210 200 125 200 210 220 210 205 210 200

 ביצים 18 16 15 12 15 16 *15 18 18 18 15
 ביצי ״תנובה״ 15 15 י 15 17 15 15 22 15 18 15 22

 אקבת ביצים 400 400 100 700 100 400 550 400 400 400 550
ר ש ר ומוצרי ב ש  ב

ר ק ר ב ש  א. ב
 (א) בשר בקר (רגיל) בלי
 עצמות (להוציא מותן,
 לשון וכבד, אך לרבות מוח
 ואברים פנימיים, שאינם

 כבד) 400 400 350 250 350 400 330 , 400 400 400 380
 בשר בקר (כשר) בלי עצמות
 (להוציא מותן, לשון וכבד,
 אך לרבות מוח ואברים

 פנימיים, שאינם כבד) 500 400 250 400 520 400 440 470 440 400 420
 (ב) כבד (רגיל) 480 480 150 440 150 480 450 480 450 480 450
 כבד (כשר) 510 510 150 560 400 510 550 510 500 510 550

 (ג) עצמות (רגילות) 50 50 50 50 50 50 40 50 50 50 40
 עצמות (כשרות) 60 60 50 60 50 60 50 60 55 60 50

500 ; 410 

 י

 בשד בקר מיובש 410 410 150 600 150 410 500 410 י 400
ר כבש (כולל שה וגדי) ש  ב. ב
 עם עצמות (לא יותר

 מ־25% עצמות) 200 200 200 200 200 200 340 250 200 200 340
 בשר כבש, בלי עצמות, כולל

 שה וגדי 390 390 300 300 300 390 380 390 400 390 380
 בשר כבש עם עצמות (כשר),
 לרבות שה וגדי, לא יותר

 מ־25% עצמות. 390 390 250 300 250 390 360 390 400 390 360
ר ק ר ב ש יקי ב  נקנ

 נקניק בשר־חזיר 220 220 200 400 200 220 320 300 225 200 320
 נקניק דם 350 350 200 400 200 350 280. 370 330 350 280
 נקניק ריאות 400 400 200 400 200 400 300 420 390 400 300
 נקניק כבד 500 480 200 400 200 480 400 500 480 480 400
 נקניק רך (וינאי) 400 400 200 400 200 400 400 400 380 400 400

. ( ם י ר ש כ ) ר ק ר ב ש יקי ב  נקנ

 נקניק קשה(סטנדארד) 400 400 200 600 300 400 650 500 420 400 650
 נקניק רך (וינאי) 700 700 200 600 300 700 540 700 750 700 540
 נקניק כבד 750 750 200 600 300 750 550 750 800 750 550

ת ופירות, לחים בעונה רקו  י
 תפוחים, לחים 75 75 150 120 150 75 60 75 80 75 60

 תפוחים, מיובשים 300 300 150 400 150 300 400 320 300 300 400
 משמש, לח • 1 1 5 10 5 1 10 1 2 1 10

 משמש, מיובש • 290 290 150 י 400 150 290 180 310 300 290 180
 במיה, לחה 1 1 10 10 10 1 10 1 2 1 10־
 70 75 מוזים (בננות), לחים 75 80 80 80 80 60 75 46 70 70 75

 שעועית בתרמיליה, לחה,
 בלתי מקולפת 90 85 5 10 5 70 40 80 65 65 40

 שעועית מיובשת, פולה,
 מקומית 45 40 30 10 30 40 40 35 35 35 40
 פול, בלתי מקולף 70. 70 5 50 5 70 40 70 70 70 40
 סלק 40 40 10 20 10 30 30 40 40 30 30
 כרוב (שאינו אדום) 12 10 20 15 20 15 16 30 10 10 16
 גזר 20 15 30 20 30 10 20 30 40 10 20
 קישואים 40 40 5 30 5 40 20 10 40 20 20
 כרובית 15 15 40 30 40 15 25 15 15 15 25
 תמרים, לחים 90 90 50 100 50 90 40 90 95 90 40
 תמרים, דחוסים 70 65 60 100 60 70 40 70 65 70 40
 חצילים 15 10 5 30 5 10 40 45 12 10 40
 עלשים (הינדיבים) 100 100 5 10 5 100 20 100 100 100 20
 תאנים, לחות 120 120 5 50 5 120 10 70 100 120 10
 תאנים, מיובשות 40 35 40 100 40 45 40 20 20 20 40
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 הקיילג־
 ג ראם
 מיל

 הקילר
 גראם
ל י  מ

50 
100 
320 

40 
30 
75 

100 
65 
45 
25 
45 

40 
100 

2 
350 

1 
140 

80 
40 
13 
40 

150 
100 

• 5 
300 

24 
35 

120 
15 

100 

65 

15 
110 
40 
40 
40 
30 

125 
10 
50 
19 
30 

650 
70 
65 

600 
120 
145 
140 
130 
120 
125 
120 
100 
125 
125 
125 

52 
180 

150 
150 
250 
200 
200 
100 1 
200 
100 

60 

 הקילד
 נראם
ל  מי

45 
80 

300 
40 
30 
70 

100 
70 
45 
30 
40 

40 
100 

4 
300 

2 
150 

80 
45 
12 
 ־50

160 
100 

3 
300 

23 
35 

120 
12 
90 

60 

15 
100 

39 
45 
45 
40 

120 
10 
45 
20 
24 

700 
70 
64 

650 
120 
140 
140 
135 
130 
130 
125 
100 
120 
120 
120 
52 

160 

200 
140 
270 
220 
210 
100 
180 
100. 
60 

 הקילד
 גראם
ל  מי

 הקילו־ הקילו־ 1 הקילו־
 גראם ,!. גראס ! ג ראם
ל י ל ! מ ל | מי  מי

 הקילו־ ! הקילו־
 גראם ; גראם
ל ל 1 מי י  מ

50 
110 
320 

65 
30 

100 
100 
65 
45 
10 
60 

90 
120 

2 
400 

1 
140 

80 
45 
13 
40 

160 
100 

5 
350 

24 
35 

120 
50 

100 

75 

15 
110 
40 
10 
10 
10 

125 
40 
60 
19 
30 

650 
85 
65 

600 
120 
145 
140 
130 
120 
125 
120 
100 
125 
125 
125 
52 

180 

150 
150. 
250 
200 
200 
100 
200 
130 
100 

• 40 
25 

250 
50 
20 
20 
60 
40 
55 

8 
15 

60 
60 

5 
250 

10 
25 
30 
15 
14 
12 

150 
30 
10 

250 
32 
18 
60 
40 
40 

60 

60 
60 
10. 
30 
25 
20 
70 
20 
30 
28 
10 

320 
90 
50 

300 
120 
110 
110 
110 
105 
110 
100 
100 
90 
90 
90 
53 

100 

100 
60 

230 
30 
50 
70 

140 
120 

70 

50 
60 

320 
40 
30 
75 

100 
65 
45 
25 
45 

40 
100 

2 
350 

1 
140 

80 
40 
13 
40 

160 
100 

5 
300 

24 
35 

120 
15 

100 

65 

15 
110 
40 
40 
40 
30 

125 
10 
50 
19 

. 30 

650 
70 
65 

600 
120 
145 
140 
130 
120 
125 
120 
100 
125 
125 
125 
52 

180 

150 ! 
150 ! 
300 | 
200 1 
200 [ 
100 | 
200 | 
100 
50 

100 
5 

250 
50 

5 
5 

50 
50 
70 
30 
30 

40 
100 

2 
300 

2 
10 

• 15 
15 
15 
40 

100 
100 

10 
120 

35 
50 

100 
10 
10 

10 

10 
100 

30 
400 

30 
40 

200 
40 
40 
20 
10 

600 ! 
60 ,! 

60 | 
10 

120 
100 
100 
100 
160 
100 
100 

90 
90 
90 
90 
55 
50 

100 
100 
300 
156 

80 
10 

.. 50 
100 
40 

100 
50 

500 
70 
60 
30 
80 
60 
80 
20 
50 

60 
100 

5 
1,000 

5 
50 
50 
15 
15 
50 

400 
50 
10 

400 
40 
10 

150 
60 
30 

10 

10 
100 
40 

500 
30 
15 

300 
10 
50 
40 
10 

600 
90 
90 

600 
120 

90 
90 
90 
90 
90 
90 
70 
90 
60 
60 
55 

100 

400 
100 
300 
250 
100 
300 
200 
150 
40 

 מצרך

40 
100 

2 
300 

2 
10 

. 15 
15 
15 
40 

100 
100 

10 
120 

35 
50 

 100 י
10 
10 

10 

10 
100 
30 

400 
30 
40 

200 
40 
40 
20 
10 

600 
60 
60 
10 

120 
100 
100 
100 
160 
100 
100 
90 
90 
90 
90 
55 
50 

100 
100 
300 
150 
80 
10 
50 

100 
40 

40 
100 

2 
350 

1 
140 

80 
40 
13 
40 

160 
100 

5 
300 

24 
35 

120 
15 

100 

65 

15 
110 
40 
40 
40 
30 

125 
10 
50 
19 
20 

650 
 70 י!

65 
600 
120 
145 
140 
130 
120 
125 
120 
100 
125 
125 
125; 
52 

180 

150 
150 
350 
200 
200 
100 
200 
100 

60 

50 
100 

2 
300 

 ד
140 
80 
40 
13 
40 

160 
100 

5 
300 

24 
35 

120 
15 

100 

65 

15 
110 
40 
40 
40 
30 

125 
20 
60 
19 
25 

650 
70 
65 

600 
120 
145 
140 
130 
120 
125 
120 
100 
125 
125-
125 
52 

180 

150 
150 
350 
200 
200 
100 
200 
100 

70 

 שום (תומה)
 ענבים לחים

 אשכוליות, המאה
 חמצה

 כרוב הקלח
 כרשה

 עדשים, אדומות שסעות
 עדשים, שלומות
 עדשים, כתושות

 לימונים
 חסה

 שעועית מיובשת'(שעועית
 ירוקה)

 פול מצרי (לוביה), מיובש
 אבטיחים

 מנדרינות, המאה
 מלון צהוב

 מינתה, לחה
 קישות (קטנות)
 קישות (גדולות)

 בצלים, יבשים
 בצלים, ירוקים .

 תפוחי־זהב, המאה
 פטרוםליה

 שזיפים, לחים
 שזיפים, מיובשים

 תפוחי אדמה
 בטאטות

 אפונה, שסועה, מיובשת
 אפונה ירוקה, לחה

 שעועית בלתי מקולפת
 אפוניה(לוביד.) ירוקה, לחה,

 בלתי־מקולפת
 אפונה(בזליה) ירוקה, לחה,

 בלתי מקולפת
 אפונק(בזליה) מיובשת, שלמה

 דלעות
 פלפלת

 פלפל ירוק, לח
 צנון לח

 צימוקים למאכל
לח  סילק י
 תרד לח

 עגבניות לחות
 לפת, לחה

ת וממתקים ו ב י  ר
 בקלאוה

 דבש ענבים, סמיך
 דבש חרובים, דליל

 גרייבה
 חלבה

 ריבת משמש
 ריבת שזיפים
 ריבת ענבים

 ריבת חבושים
 •ריבת תפוחים

 ריבת תאנים
 ריבה של תערובת פירות

 מדמלאדה של תפוחי־זהב
 מדמלאדה של אשכוליות

 מדמלאדה מרה
 סוכר מפורר

 קמרדין

ם וכרי י  סממנ
 קמץ

 קישואים כבושים
 קפה טחון

 דוקה
 חצילים כבושים

 קוריאנדר, קוםברה
 מלוחיה, יבשה
 זיתים שחורים
 זיתים ירוקים
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 מצרך

לר הק י לו הקילו־ השילו־ י | הקילד הקי ל י ק  הקילר הקילו הקילד הקילר הקילו־ 1 ה
 גראם ! ראם נראם גראם ג ראם ג ראם י! גראם גדאם ג ראם גראם ג ראם
 מיל מיל מיל מיל מיל 1 מיל ; מיל מיל מיל מיל מיל

 מלח לימון 500 500 1,000 1,000 1,000 500 400 500 450 500 400
 שמן זית 440 440 500 400 500 440 400 440 450 440 400
 שמן מאכל, מזוקק(ירקות) 230 230 270 270 270 י 220 260• 270 230 230 260
 שמן שומשמים (סריג׳) 400 400 300 400 300 400 350 400 400 400 350
 פלפל 350 350 300 400 300 350 200 350 320 350 200
 סאגו (פנינים) ־׳ 300 300 300 300 300 300 220 300 300 300 220
 שטה 400 400 400 300 400 400 300 400 450 400 300

 מלח רגיל 10 10 10 10 10 • 10 10 10 10 10 10
 טחינה 150 130 180 220 180 135 170 200 135 140 170
 לפת כבושה 100 100 80 50 80 100 40 100 100 100 40

 תה (ממשלתי) 550 550 550 450 550 550 420 550 550 550 420
 עגבניות (רסק) 200 200 200 125 200 200 י 180 200 210 200 180
 חומץ לבן מקומי 150 150 50 100 50 150 70 150 160 150 70

 וג׳טאלין 200 200 200 200 200 ־ 200 140 200 210 200 140
 שמרים 300 300 400 400 400 300 200 300 300 300 200

 סודה דו־פחמנית 250 250 100 200 100 250 80 250 250 250 80
 קרח, לפי מלבן של 25 ק״ג 140 130 50 150 50 200 150 200 130 130 150

ח (סטנדארד), מ  ק

 פלוגת פועלים פלוגת פועלים
 אסירים, מם' 1, אסירים מסי 2,

 גור־א־שמם עתלית

 הטונה הטוגה
 מיל פוגמ מיל פונט

23.950 23.950 

 בית־םוהר,
 שכס

 בית־םוהר
 מרבוי, עכו

! 

 ! בית־םוהר מרכזי,
 ירושלים

 שם קבלו
! 

 הטוגה
 מיל פוגט

 הטונה
 מיל פונט

 המונה
 ; . מיל פוגט

 אחמד פידי 23.950 23.950 23.950

 בתי־כלא.

 ן מנושל (המנה) \ בלהי־מבושל (המגה)

0 
 גכ

 0 ע 1
 !0• ו_ 01-

•0  שם קבלן בתי־בלא וש !
 עונה 6 0 5» •י ^ 5» ! 5׳

 ן
לים מילים מילים | מילים מילים | מילים | מילים  מילים מי

65 
\ 

85 75 54 65 85 75 54 
. . . . . 

 מראד דג׳אני ובדידי כל בתי־כלא חוץ קיץ

. . . . . 

 קיץ
 מבית־כלא, רמלה

65 ! 85 
1 

 : חורף 54 75 85 65 54 75

.2 
 ,בביודהמשפט המחוזי של חיפה.

 קיום צוואה מס׳ 216/47.
 בעניין ירושת המנוחה שרה ברקוביץ מחיפה.

: נחום ברקוביץ ובילה םפייר. • ם י ש ק ב מ  ה
 להווי ידוע לכול כי הא׳ נחום ברקוביץ מחיפה ובילה םפייר
 מגבע פנו לבית־המשפט המחוזי של חיפה בבקשה ליתן צו
 המכריז על יורשי המנוחה שרה ברקוביץ לבית וייסברג,
 בנישואיה הראשונים ספייר, וכי בית־המשפט המחוזי של
 חיפה ידון בבקשה האמורה ביום 27 באוקטובר, 1947, בשעה

 10 בבוקר.
 כל התובע טובת־הנאה צריך להתייצב במקום ובמועד
 האמורים, שאם־לא־כן יתן בית־המשפט את הצו אשר יישר

 בעיניו.
 ש. רוזנברג

 26 בספטמבר, 1947. מ״מ ר׳טם, בית־מ׳עפט מחוזי, חיפה.

.3 

 בבית־המשפט המחוזי של חיפה.
 קיום צוואה מם׳ 217/47.

 בעניין ירושת המנוחה גב׳ מריה אנגלהארדט,•
 ובעניין בקשת אלכסנדר אנגלהארדט מחיפה.

 הזמנות לצווי ירושה.

.1 

 בבית־המשפט המחוזי של ירושלים.

 ירושה (בקשה) מס׳ 174/47.

 בעניין ירושת המנוח מרדכי כספי, הידוע גם כמרדכי בן
 אברהם חיים כספי, הידוע גם כמרדכי כספי זילברמן, מירו

 שלים.
: מיכאל כספי, עורך־דין מירושילם, שכתבתו למ ש ק ב מ  ה

א: בניין סנסור, רחוב בךיהודה, ירושלים.  סירה הי

 להווי ידוע לכול כי מיכאל כספי פנה לבית־המשפט המחוזי
 של ירושלים בבקשה ליתן צו המכריז על יורשי המנוח
 מרדכי כספי, הידוע גם כמרדכי בן אברהם חיים כספי, הידוע
 גם כמרדכי כספי זילברמן, מירושלים, וכי בית־המשפט המחוזי
 של ירושלים ידון בבקשה האמורה ביום 22 באוקטובר, 1947,

 בשעה 9 בבוקר.

 כל התובע טובת־הנאה צריך להתייצב במקום ובמועד
 האמורים, שאם־לא־כן יתן בית־המשפט את הצו אשר יישר

 בעיניו.
 ש. אפשטיין

 18 בספטמבר, 1947. מ׳׳מ רשם,־בית־משפט מחוזי, ירושלים.
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 בבית־המשפט המחוזי של תל־אביב.
 ״ תיק קיום צוואה מס׳ 870/47,
 בעניין ירושת המנוח ברק־וולף פישל (בעברית: זאב דוב

 פישל) מרמת־גן.
ן פישל מפארים, עתה בתל־אביב, המיוצג ו : בךצי ש ק ב מ  ה
 על־ידי ד״ר יעקב קוםט, עורך־דין מ־118, רחוב אלנבי, תל־

 אביב.

 להווי ידוע לכול כי בן־ציון פישל, בנו של המנוח האמיר,
 פנה לבית־המשפט המחוזי של תל־אביב .בבקשה ליתן צו
 המכריז על יורשי המנוח ברק־וולף פישל (בעברית: זאב
 דוב פישל) מרמת־גן, וכי בית־המשפט האמור ידון בבקשה

 האמורה ביום 29 באוקטובר, 1947, בשעה 9 בבוקר.
 כל התובע טובת־הנאה צריך להתייצב במקום ובמועד
ודהמשפט את הצו אשר יישר  האמורים, שאם־לא־כן יתן בי

 בעיניו.
י  א. מנ

 3 באוקמובר, 1047. מ״מ רשם, בית־משפט מחוזי, ת5־אביב.

.9 
 בבית־המשפט המחוזי של תל־אביי,

 תיק קיום צוואה מם׳ 871/47.
 בעניין ירושת המנוחה חניני אבראהים תופיק, הידועה

 גם בשם חנינה אשת עזרא עבד אל־עזיז, מתל־אביב.
 המבקש : מר עזרא שמואל עבד אל־עזיז מתל־אביב, המ
 יוצג על־ידי ה. מקוב, עורך־דין, 18, שדרות רותשילד, תל־

 אביב.

 להווי ידוע לכול כי מר עזרא שמואל עבד אל־עזיז,
 באמצעות מר ה. מקוב, עורך־דין, פנה לבית־המשפט המחוזי
 של תל־אביב בבקשה ליתן צו המכריז על יורשי המנוחה
 מרת חניני אבראהים תופיק, הידועה גם בשם חנינה אשת
 עזרא עבד אל־עזיז, וכי בית־המשפט המחוזי של תל־אביב
 ידון בבקשה האמורה ביום 26 באוקטובר, 1947, בשעה 9

 בבוקר.

 כל התובע טובת־הנאה צריך להתייצב במקום ובמועד
 האמורים, שאם־לא־כן יתן בית־המשפט את הצו אשר יישר

 בעיניו.
 א. מני

 י״. באוקטובר, 1947. מ״מ רשם, בית־משפט מחוזי, תל־אביב.

.10 
 בבית־המשפט המחוזי של תל־אביב.

 קיום צוואה מס׳ 873/47.
 בעניין ירושת המנוח יוסף יצחק • תארי, הידוע גם כיוסף

 תעדי, מתל־אביב.
: שדה נגר מתל־אביב. ת ש ק ב מ  ה

 להווי ידוע לכול כי ;צרה נגר מתל־אביב פנתה לבית־
 המשפט המחוזי של תל־אביב בבקשה ליתן צו המכריז על
 יורשי המנוח יוסף יצחק תארי, הידוע גם כיוסף תעדי, וכי
 בית־המשפט המחוזי של תל־אביב ידון בבקשה האמורה ביום

 26 באוקטובר, 1947, בשעה 9 בבוקר.

 כל התובע טובת־הנאה צריך להתייצב במקום ובמועד
 האמורים, שאם־לא־כן יתן בית־המשפט את הצו אשר יישר

 בעיניו.
י  א. מנ

, ת?־אביב.  3 באוקטובר, 1947. מ״מ רשם, בית־משפט מחוזי

.11 
 בבית־המשפט המחוזי של תל־אביב.

 תיק עזבון מס׳ 875/47.
 בעניין פקודת הירושות,

 ובעניין ירושת נכסי עזבון המנוח מר אברהם קופדמן מדוב־
 לין, אייר.

 המבקש : גרשון קופרמן מדובלין, אייר, המיוצג על־ידי
 האדונים מ. זליגמן ושות׳, מ־1, רחוב ביאליק, תל־אביב.

 להווי ידוע לכול כי גרשון קופרמן מדובלין, אייר, פנה
ודהמשפט המחוזי של תל־אביב בבקשה ליתן צו המכריז  לבי
 על יורשי המנוח אברהם קופרמן,' מדובלין, אייר, וכי בית־
 המשפט המחוזי של תל־אביב ידון בבקשה האמורה ביום

 26 באוקטובר, 1947, בשעה 9 בבוקר.

 כל התובע טובת־הנאה צריך להתייצב במקום ובמועד
 האמורים, שאם־לא־כן יתן בית־המשפט את הצו אשר יישר

 בעיניו.
 א. מני

 3 באוקטובר, 1947.׳ מ״מ דשם, בית־משפט מחוזי, תל־אביב.

ודהמשפט  להווי ידוע לכול כי אלכסנדר אנגלהארדט פנה לבי
 המחוזי של חיפה בבקשה ליתן צו המכריז על יורשי המנוחה
 גב׳ מדיה אנגלהארדט מחיפה, וכי בית־המשפט המחוזי של
 חיפה, ידון בבקשה האמורה ביום 27 באוקטובר, 1947, בשעה

 10 בבוקר.
 כל התובע טובת־הנאה צריך להתייצב במקום ובמועד
 האמורים, שאם־לא־כן יתן בית־המשפט את הצו אשר יישר

 בעיניו.
 ש. רוזנברג

 26 בספטמבר,. 1947. מ״מ רשם, בית־משפט מחוזי, חיפה.

.4 

 בבית־המשפט המחוזי של חיפה. י
 תיק קיום צוואה מס׳ 219/47.

 בעניין ירושת המנוח מיכאל חנא' נוייסר מחיפה.
: לואיזה חנא (לבית נוייםר), רחוב סאלט, חיפה. ת ש ק ב מ  ה

 להווי ידוע לכול כי לואיזה חנא (לבית נוייסר), בתו של
ודהמשפט המ־  המנוח מיכאל חנא נוייסר מחיפה, פנתה לבי
 חוזי של חיפה בבקשה ליתן צו המכריז על יורשי המנוח
 האמור מיכאל חנא נוייםד מחיפה, וכי בית־המשפט האמור
 ידון בבקשה האמורה ביום 29 באוקטובר, 1947, בשעה 10

 בבוקר.
 כל התובע טובת־הנאה צריך להתייצב במקום ובמועד
 האמורים, שאם־לא־כן יתן בית־המשפט את הצו אשר יישר

 בעיניו.
 . ש. רוזנברג

 28 בספטמבר, 1947. מ״מ רשם, בית־משפט מחוזי, היפה.

.5 

 בבית־המשפט המחוזי של תל־אביב.
 תיק קיום צוואה מס׳ 863/47.
 בעניין ירושת המנוח יעקב אפרים זלמן מייזל מתל־אביב.
: יוסף דויד מייזל מתל־אביב, על־ידי באי־כוחו ש ק ב מ  ה
 מר עקיבא פדסיץ, עורך־דין, ומר יצחק פגלין, עורך־דיו

 מ־103, רחוב אלנבי, תל־אביב.

 להווי ידוע לכול כי יוסף דויד מייזל מתל־אביב פנה לבית־
 המשפט המחוזי של תל־אביב בבקשה ליתן צו המכריז על
 ירושת נכסי דלא־ניידי ״מירי״, נכסי דלא־ניידי ״מולך״,
 זכויות וזיכויים של המנוח יעקב אפרים זלמן מייזל, לפנים
 מתל־אביב, וכי בית־המשפט האמור ידון בבקשה האמורה

 ביום 26 באוקטובר, 1947, בשעה 9 בבוקר.
 כל התובע טובת־הנאה צריך להתייצב במקום ובמועד
ודהמשפט את הצו אשר יישר  האמורים, שאם־לא־כן יתן בי

 בעיניו.
 א. מני

 3 באוקטובר, 1947. מ״מ רשם, בית־משפט מחוזי, תל־אביב.

.6 
 בביודהמשפט המחוזי של תל־אביב.

 תיק קיום צוואה מס׳ 864/47.

 בעניין ירושת המנוחה רחל לנינטר מנחלת־גנים.

: רות אנגלאנדר, המיוצגת על־ידי י. אדרת. ת ש ק ב מ  ה
 עורך־דין.

 להווי ידוע לכול כי רות אנגלאנדר פנתה לבית־המשפט
 המחוזי של תל־אביב בבקשה ליתן צו המכריז על יורשי
 המנוחה האמורה, וכי ידונו בבקשה האמורה ביום 26 באוק־

 טובר, 1947, בשעה 9 בבוקר.
 כל התובע טובת־הנאה צריך להתייצב במקום ובמועד
 האמורים, שאם־לא־כן יתן בית־המשפט את הצו אשר יישר

 בעיניו.
 א. מני

 3 באוקטובר, 1947. מ״מ רשם, בית־משפט מחוזי, תל־אביב.

.7 
 בבית־המשפט המחוזי של תל־אביב.

 תיק קיום צוואה מם׳ 869/47.
 בעניין ירושת המנוחה מרת פריידה רייכרודלים (רייכרודל)

 מתל־אביב.
 המבקש : מר יוסף רייכרודל מתל־אביב, המיוצג על־ידי
 ל. זליקםון, עודך־דין מ־16, רחוב הגדוד העברי, תל־אביב.
 להווי ידוע לכול כי מר יוסף רייכרודל פנה לבית־המשפט

 המחוזי של תל־אביב בבקשה ליתן צו המכריז על יורשי הבר !
 נוחה מדת פריידה רייכרודלים (רייכרודל), וכי בית־המשפט

 האמור ידון בבקשה האמורה ביום 26 באוקטובר, 1947, 1
 בשעה 9 בבוקר. ו

 כל התובע טובת־הנאה צריך להתייצב במקום ובמועד
 האמורים, שאם־לא־כן יתן בית־המשפט את הצו אשר יישר !

 בעיניו.
י !  א. מנ
 3 באוקטובר, 1947. : רשם, בית־משפט מחוזי, תל־אביב. 1
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 בתוקף צו מבית־המשפט המחוזי של תל־אביב, המסומן
 בתאריך היום הזה, הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב
 בבית־המשפט האמור במשך 'עשרה ימים מיום פרסומה של
 ההודעה הזאת, וליתן טעם, אם יש בידו טעם כל־שהוא,
 מדוע לא יתמנה שמואל פלקובםקי מרכל על זכויותיו ורכושו
 של הנעדר שלעיל, כולם יחד וכל אחד ואחד מהם לחוד, שאם־

 לא־כן יעניק בית־המשפט את המינוי האמור בהתאם לכך.

 א. מני

 20 בספטמבר, 1947. מ׳׳מ רשם, בית־משפט מחוזי, תל־אביב.

.5 

 בבית־המשפט המחוזי של תל־אביב.
 תיק אזרחי מס׳ 526/47.

 בעניין מצב אישי, •
 ובעניין הנעדר היימן איציגזון מםלאוליאי, ליטה.

ם זיגפריד איציגזון) י (לפנ רי : אלכסנדר שלום טהו ם י ש ק ב מ  ה
 מתל־אביב, בן הנעדר, וגב׳ רחל קלומפוס (לבית 'איציגזון)
 מתל־אביב, בת הנעדר, וגב׳ שרלוטה לב (לבית איציגזון)
 מרמת־גן ב׳, בת הנעדר, כולם מיוצגים על־ידי ד״ר אלכסנדר

 לוויט, עודך־דין, 63, נחלת בנימין, תל־אביב.

 בתוקף צו מבית־המשפט המחוזי של תל־אביב, המסומן
 בתאריך היום הזה, הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב
 בבית־המשפט האמור במשך עשרה ימים מיום פרסומה של
 ההודעה הזאת, וליתן טעם, אם יש י בידו טעם כל־שהוא,
 מדוע לא יינתן למבקשת גב׳ רחל קלומפום צו מרכול על
 הרכוש השייך לנעדר האמור, שאם לא תהיה כל התנגדות

 יגש בית־המשפט ליתן את הצו אשר יישר בעיניו. .

י  א. מנ
 3 באוקטובר, 1947. • מ״מ רשם, בית־משפט מחוזי, תל־אביב.

 הזמנות לצוויי אפוטרופסות.
•1 

 בבית־המשפט המחוזי של ירושלים.
 אפוטרופסות (בקשה) מס׳ 175/47.

 בענייןי מינוי אפוטרופוס על דליה כספי.
: רבקה כספי, יגאל־חי כספי ומיכאל כספי ם י ש ק ב מ  ה

 מירושלים.

 בתוקף צו מבית־המשפט המחוזי של ירושלים, המסומן
 בתאריך היום הזה, הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב
 בבית־המשפט האמור במשך עשרה ימים מיום פרסומה של
 ההודעה הזאת, וליתן טעם, אם יש בידו טעם כל־שהוא,
 מדוע לא יינתן צו הממנה את גב׳ רבקה כספי, מר יגאל־חי
 כספי ומיכאל כספי מירושלים לאפוטרופסים על הקטנה דליה
 כספי ועל רכושה, שאם־לא־כן יגש בית־המשפט ליתן אותו הצו

 בהתאם לכך.
. אפשטיין ש ' 

 18 בספטמבר, 1947. מ״מ רשם, בית־משפט מחוזי, ירושלים.
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 בבית־המשפט המחוזי של תל־אביב. •

 תיק מס׳ 502/47.
ר (הנודעת־ גם בשם ת  בעניין־ מינוי אפוטרופוס על גב׳ נלי ו

 נלי גדינשטיין ובשם נלי פרוינד) מנחלת־יצחק.
: ליאו פרוינד וליאו (חיים) כץ, מנחלת־יצחק, ם י ש ק ב מ  ה
 המיוצגים על־ידי ד״ר נ. קידש, עורך־דין, 7, שדרות רותשילד,

 תל־אביב.

 בתוקף צו מבית־המשפט המחוזי של תל־אביב, המסומן
 בתאריך היום הזה, הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב
 בבית־המשפט האמור במשך עשרה ימים מיום פרסומה של
 ההודעה הזאת, וליתן טעם,. אם יש בידו טעם כל־שהוא,
 מדוע לא יתמנו יעקב פרוינד וליאו (חיים) כץ ביחד לאפוט־
 רופסים על גב׳ נלי ורנד (הנודעת גם בשם נלי גרינשטיין
 ובשם נלי פדוינד), שאם־לא־כן יגש בית־המשפט ליתן אותו

 צו מינוי בהתאם לכך.
 צ. הרכבי

 רעם, בית־משפט מחוזי, תל־אביב.

.3 
 בביודהמשפט המחוזי של תל־אביב.

 תיק אפוטרופסות מס׳ 867/47.
 בעניין מינוי אפוטרופסים על חוה כצנלםון ומינה כצנלסון,

מתל־אביב.  בנותיו של המנוח חיים לייב כצנלסון ׳
 בתוקף י צו מבית־המשפט המחוזי של תל־אביב, המסומן
 בתאריך. היום הזה, הריני' מזמין בזה כל אדם להתייצב
ודהמשפט האמור במשך עשרה ימים מיום פרסומה של  בבי
 ההודעה הזאת, וליתן טעם, אם יש בידו ״טעם כל־שהוא,
 מדוע לא יינתן צו הממנה את גב׳ עטיל (עדה) כצנלםון,

! .12 
 י בבית־המשפט המחוזי של תל־אביב. |
 תיק קיום צוואה מם׳ 878/47. |
 בעניין ירושת המנוח ליאון גינזברג מקיפרוס. |
: ישראל גינזברג ובנימין גינזברג, המיוצגים ן ם י ש ק ב מ  ה
 על־ידי מרדכי גיגזבדג. ן
 להווי ידוע לכול כי ישראל גינזברג ובנימין גינזברג, |

 המיוצגים על־ידי מרדכי גינזברג, פנו לבית־המשפט המחוזי
 של תל־אביב צבקשה ליתן צו המכריז על יורשי המנוח !
 ליאון גינזברג, וכי בית־המשפט המחוזי של תל־אביב ידון |

 בבקשה האמורה ביום 27 באוקטובר, 1947, בשעה 9 בבוקר.

 כל התובע טובת־הנאה צריך להתייצב במקום ובמועד
 האמורים, שאם־לא־כן יתן בית־המשפט את הצו• אשר יישר

. .  בעיניו. .
 א. מני

 3 באוקטובר, 1947. מ״מ רשם, בית־משנ־ט מחוזי, תל־אביב.

 הזמנות לצוויי אפוטרופסות (מרכול).
.1 

 בבית־המשפט המחוזי של תל״אביב.
 קיום צוואה מם׳ 119/41.

 בעניין ירושת המנוח אלי מאכם מתל־אביב.
: הרב מורים מאכם׳ המיוצג ׳על־ידי יזהר חרדי, ש ק ב מ  י ה

 ׳עורך־דין, תל־אביב.
 בתוקף צו מבית־המשפט המחוזי של תל־אביב, המסומן
 בתאריך היום הזה, הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב
 בבית־המשפט האמור במשך עשרה ימיט מיום פרסומה של

 ההודעה הזאת, וליתן טעם,• אם יש בידו טעם כל־שהוא, .
 מדוע לא יתמנה יזהר הררי, עורך־דין, למרכל־במשותף במקום
 מר שמואל איידלזוהן שנפטר, באופן שמרת בלומה מאכס
 ויזהר הררי יהיו מרכלים של נכסי אלי מאכס הנפטר, לפי
 הצוואה המצורפת, שאם־לא־כן יעשה בית־המשפט את המינוי

 כאמור לעיל.
י  א. מנ

 3 באוקטובר, 1947. מ״מ רשם, ביח־משפט מחוזי, תל־אביב.

.2 
 בביודהמשפט המחוזי של תל-אביב.

 תיק אזרחי מס׳ 406/47.
 בעניין הנעדרים אוסקר קוניג ומדתה קוניג, הידועים גם

 בשם אסקר קונינג ומרתה קונינג.
 המבקש : זיגמונד שפר, 'באמצעות בא־כוהו מר ד. פיינשטיין,

 עורך־דין, מ־37, שדרות דותשילד, תל־אביב.
 בתוקף צו מב?ת־המשפט המחוזי של תל־אביב, המסומן
 בתאריך היום הזה, הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב
 בבית־המשפט האמור במשך עשרה ימים מיום פרסומה של
 ההודעה הזאת, וליתן טעם, אם יש בידו טעם כל־שהוא,
 מדוע לא יתמנה יהושע ישר מרכל על נכסי הנעדרים הא
 מורים, שאם־לא־כן יעניק בית־המשפט את המינוי האמור

 בהתאם לכך.
 א. מני

 22 בספטמבר, 1947. מ״מ רשם, בית־משפט מחוזי, תל־אביב.

 בבית־המשפט המחוזי של תל-אביב.
 תיק אזרחי מם׳ 489/47.

 בעניין הנעדרת אידה פלייאם (פליים).
: אשר שליט, באמצעות באי־כוחו האדונים י. ש ק ב מ  ה
 גורניצקי, א. פולונםקי, א. י. גורניצקי, א. גורניצקי, עורכי־

 דין, מ־13, רחוב אחד העם, בנייני בנק, תל־אביב.
 י בתוקף צו מבית־המשפט המחוזי של תל־אביב, המסומן
 בתאריך היום הזה, הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב
 בבית־המשפט האמור במשך עשרה ימים מיום פרסומה של
 ההודעה הזאת, וליתן טעם, אם יש בידו טעם כל־שהוא,
 מדוע לא יתמנה אשר שליט מרכל על נכסי הנעדרת האמורה,
 שאם־לא־כן יעניק בית־המשפט את המינוי האמור בהתאם לכך.

 א. מני

. ב י  20 בספטמבר, 1947. * מ״מ רשם, בית־משפט מחוזי, תלאב

.4 
 בבית־המשפט המחוזי של תל-אביב.

 תיק אזרחי מם׳ 511/47.
.  בעניין הנעדר אהרן,ברמן

 המבקש : שמואל פלקובםקי מתל־אביב.
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 1947, בשעה 9 בבוקר, ידון בבקשה האמורה, וכל בושה או
 משתתף בחברה האמורה, הרוצה לתמוך במתן צו בעניין
 הבקשה האמורה, או להתנגד לכך, רשאי להתייצב לשם־כך
; ו  בשעת הדיון בין בעצמו ובין באמצעות עודך־הדין אשר ל
 והחתום מטה ימציא העתק של הבקשה לכל נושה או משתתף
 בחברה האמורה, הדורש זאת, לאחר שישלם תמורתו. את

 המשימה שהותקנה לכך.
 א. שחאדה את א. נאצר

 בנייך אסעאף החדש, יפו, ת״ד28,
 עורכי־די! של מבקשת.

: — כל אדם הרוצה להתייצב בשעת הדיון בבקשה ה ר ע  ה
 האמורה צריך למסור, או לשלוח בדואר, לנזכדים בשמות
 לעיל, הודעה בכתב על רצונו לעשות כן. ההודעה צריכה
 להרצות את שמו וכתובתו של האדם, או — אם זו פירמה —
 את שמה וכתובתה של הפירמה, והיא צריכה להיות ההומה
 בידי האדם או הפירמה או בידי עורך־הדין שלו או שלה, אם
 יש עורך־דין, ויש למסרה, או 'אם היא נשלחה בדואר —
 לשלחה בדואר בעוד מועד כדי שתגיע אל הנזכר בשם לעיל

 לא יאוחר משעה שש בערב ביום 27 באוקטובר, 1947.

 הודעות לתובעים.
.1 

 בעניין המנוח א. ד. טדאטווין, מפקח בריטי.
).שיש נה.(א״י  נמסרת בזה הודעה כי כל בני־האדם בפלשתי
 להם תביעה כל־שהיא על עזבונו של הנפטר הנ״ל, נדרשים
 למסור הודעה בכתב ביום 6 בנובמבר, 1947, או לפניו, למר
 תיאודוד קריקוריאן, פקיד תשלומים של חיל המשטרה של
 פלשתינה (א״י), המרכל שנתמנה בצו מאת בית־המשפט
 המחוזי של ירושלים מיום 30 בספטמבר, 1947, על שמותיהם
 וכתובותיהם ותיאור תביעותיהם ופרטיהן, וכי האפוטרופוס
י  האמור יחלק את כל אקטיב העזבון בפלשתינה (א״י) העשו
 לבוא לידיו, בלי להתחשב בתביעותיו של כל אדם בפלשתינה

 (א״י) שלא תתקבלנה בתאריך ההוא או לפניו.

 תיאודור קריקוריאן
 1 באוקטובר, 1947. מרכל על העזבוז.

.2 
 בעניין המנוח א. א. דוויאר שוטר בריטי מס׳ 1424.

 נמסרת בזה הודעה כי כל בני־האדם בפלשתינה (א״י) שיש
 להם תביעה כל־שהיא על עזבונו של הנפטר הנ״ל, נדרשים
 למסור הודעה בכתב ביום 6 בנובמבר, 1947, או לפניו, למר
 תיאודור קריקוריאן, פקיד תשלומים של חיל המשטרה של
 פלשתינה (א״י), המרכל שנתמנה בצו מאת בית־המשפט
 המחוזי של ירושלים מיום 30 בספטמבר, 1947, על שמותיהם
 וכתובותיהם ותיאור תביעותיהם ופרטיהן, וכי .האפוטרופוס
י  האמור יחלק את כל אקטיב העזבון בפלשתינה (א״י) העשו
 לבוא לידיו, בלי להתחשב בתביעותיו של כל אדם בפלשתינה

\ ו י נ פ  (א״י) שלא תתקבלנה בתאריך ההוא או ל

 תיאודור קריקוריאן
 1 באוקטובר, 1947. מרבל על העזבוז. י

•3 
 בעניין המנוח מ. פ. קלאנםי שוטר בריטי מס׳ 188.

 נמסרת בזה הודעה כי כל בני־האדם בפלשתינה (א״י) שיש
 להם תביעה כל־שהיא על עזבונו של הנפטר הנ״ל, נדרשים
 למסור הודעה בכתב ביום 6 בנובמבר, 1947, או לפניו, למר
 תיאודור קדיקודיאן, פקיד תשלומים של חיל המשטרה של
 פלשתינה (א״י), המדכל שנתמנה בצו מאת בית־המשפט
 המחוזי של ירושלים מיום 30 בספטמבר, 1947, על שמותיהם
 וכתובותיהם ותיאור תביעותיהם ופרטיהן, וכי האפוטרופוס
י  האמור יחלק את כל אקטיב העזבון בפלשתינה (א״י) העשו
 לבוא לידיו, בלי להתחשב בתביעותיו של כל אדם בפלשתינה

 (א״י) שלא תתקבלנה בתאריך ההוא או לפניו.

 תיאודור קריקוריאן
 1 באוקטובר, 1947. מרכל על חעזבון.

 הודעות בדבר הוצאדדלפועל.

.1 
 במשרד הוצאה לפועל של תל־אביב.

 תיק מס׳ 1867/46.
 הודעה שנייה על מכירת נכסי דלא־ניידי.

 הרכוש המתואר להלן של יהושע ליכטר, הממשכן, מוצע
 למכירה לשם סילוק חוב משכנתה בסך —2,000 פונט בצירוף
 ריבית ויציאות המגיעים לאהרון צרקוף, בעל־המשכנתה.
 המכירה תתקיים במשרד ההוצאה לפועל של תל־אביב במשך
 15 יום מתאריך פרסומה של ההודעה הזאת. הצעות תתקבלנה
 בכל יום שלישי בשבוע, בין השעות״10 "לפה״צ ו־12 בצהדיים,

 נגד פקדון של 10% משווי הרכוש.

 אלמנת המנוח חיים לייב כצנלםון, וה״ה דוד צבי פנקס ומשה
 טובולםקי, לאפוטרופםים על הקטנות האמורות,׳״ שאם־לא־כן

 יגש בית־המשפט ליתן אותו הצו בהתאם לכך.
. מני א . • 

 3 באוקטובר, 1947. מ״מ רשם, בית־משפט מחוזי, תל־אביב.

 הזמנה. |

 בבית־המשפט המחוזי של היפה. !
 תיק אזרחי מס׳ 236/47. |
 בעניין פקודת הפיצויים לעובדים, 1947, !

 ובעניין המנוח אברהם בוטנסקי.
ת : תמרה בוטנסקי. 1 ש ק ב מ  ה
 להווי ידוע לכול כי המבקשת שלעיל פנתה לבית־המשפט |
 המחוזי של חיפה בבקשה ליתן הצהרה כי היא ובנה גדעון \
 בוטנסקי הם התלויים היחידים במנוח האמור, ולשלם לה — ן

 לטובת עצמה ולטובת בנה האמור — את הסך 588 פונט
ודהמשפט ביום 26 באבגוםט, 1947, מטעם מפעלי !  ששולם לבי

 מלט פורטלנד ארץ־ישראליים ״נשר״ בערבון מוגבל, כפיצויים
 לפי פקודת הפיצויים לעובדים, וכי בית־המשפט ידון בבקשה

 האמורה ביום שני, 27 באוקטובר, 1947, בשעה 9 בבוקר. ;
 כל התובע טובת־הנאה צריך להתייצב במקום ובמועד |
 האמורים, שאם־לא־כן יתן בית־המשפט את הצו אשד יישר ן
 בעיניו. !

 , ש. רוזנברג
 20 בספטמבר, 1947. מ״מ רשם, בית־משפט מחוזי, חיפה.

 הודעות. בית־משפט.
.1 

 בבית־המשפט המחוזי של ירושלים,
 תיק אזרחי מס׳ 131/47.

 (פיריוק חברות)
 בעניין פקודת,החברות, פרק כ״ב,

 ובעניין
Beit-Mahseer Quarries and Mil ls Co. Ltd. 

 נמסרת בזה הודעה כי ביום 8 בספטמבר, 1947, הגיש מר
 שמעון, אפשטיין, מרכל עזבונו של המנוח ד״ר מרקום זלצברגד,
 לבית־המשפט המחוזי של ירושלים, בקשה על פירוקה של
ודהמשפט האמור! וכי ניתנה  החברה הנזכרת לעיל בידי בי
 הודאה שבית־המשפט שישב לדין בירושלים ביום 21 באוק
 טובר, 1947, שעה 9 בבוקר, ידון בבקשה האמורה, וכל נושה
 או י משתתף בחברה האמורה, הרוצה לתמוך במתן צו בעניין
 הבקשה האמורה, או להתנגד ^כך, רשאי להתייצב לשם־כך
! ן בעצמו ובין באמצעות עורך־הדין אשר לו בי . ן ו  בשעת הדי
 והחתום מטה ימציא העתק.של. הבקשה לכל נושה או משתתף
 בחברה האמורה, הדורש זאת, לאחר שישלם תמורתו את

 המשימה שהותקנה לכך.
 הרמן כהן
 עורר־דיז,

 1, רחוב בךיהודה, ירושלים.

: — כל אדם הרוצה להתייצב בשעת הדיון׳ בבקשה ה ר ע  ה
 האמורה צריך למסור, או לשלוח בדואר, לנזכר בשם לעיל,
 הודעה בכתב על רצונו לעשות כן. ההודעה צריכה להרצות
 את שמו וכתובתו של האדם, או — אם זו פירמה — את שמה
 וכתובתה של הפירמה, והיא צריכה להיות חתומה בידי האדם
 או הפירמה או בידי עורך־הדין שלו או שלה, אם יש עורך־
 דין, ויש למסרה, או אם היא נשלחה בדואר — לשלחה בדואר,
 בעוד מועד כדי שתגיע אל הנזכר בשם לעיל לא יאוחד משעה

 אחת אחה״צ ביום 20 באוקטובר, 1947.

.2 

 בבית״המשפט המחוזי של יפו.
 תיק אזרחי מם׳ 160/47.

 פרסום בקשה.
 בעניין פקודת החברות,

 י ובעניין פירוק החברה

General Chemical Products Corporation of 
Palestine Limited 

 ובקשת החברה
Transjordan Phosphates Mines Limited. 

 נמסרת בזה הודעה כי ביום 22 בספטמבר, 1947, הגישה
 החברה האמורה לבית־המשפט המחוזי של יפו, על־ידי באי־
 כוחה א. שחאדה וא. נאצר, עורכי־דין, מיפו, בקשה על פירוקה
ר! וכי ניתנה  של החברה הנזכרת לעיל בידי בית־המשפט האמו
 הוראה שבית־המשפט, שישב לדין ביפו ביום 28 באוקטובר,
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 תאריך בפיית

 חווי צמצומים

13.9.47 

9.9.36 

8.7.46 

22.8.47 

22.8.47 

22.8.47 

13.9.47 

]3.9.47 

13.9.4 

13- 9.47 

26 9.47 

29.1.46 

20.1.46 

22.6.46 

16.11.46 

10.7.47 

19.2.38 

9.9.40 

5.8.46 

9.9.46 

20.12.46 

20.12.46 

20.12.46 

28.12.46 

28;12.46 

17.1.47 

17.1.47 

17.1.47 

17.1.47 

17.1.47 

17.1.47 

3.2.47 

14- 6.47 

 נוסעים הבאים מרנגון
 בדרך האוויר

 נוסעים הבאים מכלכותה
 בדרך האוויר

 נוסעים הבאים משאנחאי
 בדרך האוויר

 נוסעים הבאים ראללאהאבאד
 בדרך הא־ויר

 נוסעים הבאים מקאונפור
 בדרך האוויר

 נוסעים הבא־ם נזלוקווב
 בדרך האוויר

 נוסעים הבאים מבומביי
 בדרך האוויר

 נוסעים הבאים מבאנגקוק
 בדרך האוויר

 נוסעים הבאים מאהמדבאד
 בדרך האוויר

 נוסעים הבאים מהודו־םין
 בדרך האוויר

 נוסעים הבאים ממצרים
 בדרך היבשה, הים והאוויר

 נוסעים הבאים מתורכיה בדרך
 היבשה, הים והאוויר

 נוסעים הבאים ממצרים בדרך
 היבשה, הים והאוויר

 נוסעים הבאים מרומאניה בדרך
 היבשה, הים והאוויר

 נוסעים הבאים מאדיתריאה
 בדרך הים והאוויר

 נוסעים הבאים מבגדאד
רך י היבשה והא־ויר  בי
 נוסעים הבאים מכלכותה

 בדרך האוויר
 נוסעים הבאים מבומביי

 בדרך האוויר
 נוסעים הבאים מאללאהאבאד

 בדרך האוויר
 נוסעים הבאים מטריפולי

 בדרך היבשה, הים והאוויר
 נוסעים הבאים מקיניה

 בדרך האוויר
 נוסעים הבאים מסוריה

 בדרך היבשה, הים והאוויר
 נוסעים הבאים ממצרים

 בדרך היבשה, הים והאוויר
 נוסעים הבאים מקונגו בלגית

 בדרך האוויר
 נוסעים הבאים מטנגאניקה

 בדרך האוויר
 נוסעים הבאים מבורמה

 בדרך האוויר
 נוסעים הבאים מאפריקה המערבית

 הצרפתית בדרך האוויר
 נוסעים הבאים ממאלאיה

 בדרך האוויר
 נוסעים הבאים מניגריה

 בדרך האוויר
 נוסעים הבאים מסיאם

 דרך האויר
 נוסעים הבאים מטוגולאנד

 בדרך האוויר
 נוסעים הבאים מג׳ודהפור

 בדרך האוויר
 נוסעים הבאים מטריפוליטניה
 2. דיךוחשבון שבועי על מחלות מנגעות בפלשתינה בדרך היבשה, הים והאוויר

 (א״י), בהתאם לאמנה הםאניטארית הבינלאומית, סעיף 1.

 דבר

 חולירע

 חולירע

 חולירע

 חולירע

 חולירע

 חולירע

 חולירע

 חולירע

 | חולירע

 1 חולירע

 טיפוס

 טיפוס

 ! טיפוס

 ! טיפוס

 טיפוס

 אבעבועות

 אבעבועות

 אבעבועות

 אבעבועות

 אבעבועות

 אבעבועות

 אבעבועות

 אבעבועות

 אבעבועות

 אבעבועות

 אבעבועות

 אבעבועות

 אבעבועות

 אבעבועות

 אבעבועות

 אבעבועות

 אבעבועות

 תאריך
 הודעה

 שבתה (מנינגיטיס
 של חוט השדרה)

 קדחת
 חוזרת

 מקום

 יפו 1 — 47 30.9
 ראשון־לציון, נפת יפו — 1 26.9.47
 חיפה 3 ־־־ ט 29.9.47
 שבם 1 — 4.10.47

 תוספת.
: רחוב שבזי, פנת רחוב רב־אשי, תל־אביב. ם ו ק  1. מ

: משרד רישום קרקעות, תל־אביב, כרך 70, ם ו ש י  2. פרטי ר
 דף 36, גוש 6922, חלקה 90.

: מגרש ששטחו 551.57 מטר מרובע, ועליו שבי • ר ו א י  3. ת
 בתים סמוכים זה לזה. בית אחד מכיל מרתף, שלושה
 חדרים ומטבח, קומת קרקע שבה דירה של שלושה חדרים,
 מדפסת סגורה, מטבח וחדר־אמבט, דירה של שבי חדרים,
 מרפסת סגורה, מטבח, חדר־אמבט ובית־כיםא של מים,
 וקומה ראשובה שבה דירה של שבי חדרים, מרפסת סגורה,
 מטבח וחדד־אמבט? שתי דירות של שבי חדרים כל אחת,
 מרפסת סגורה למחצה, מטבח וחדר־אמבט, ובית־כיסא של
 מים משותף לשתי הדירות. הבית השבי מכיל מרתף ושתי
 דירות, כל אחת מהן של שבי חדרים ומטבח, חדר קטן וחדר
 מחסן, קומת קרקע שבה שתי דירות, כל אחת מהן של
 שלושה חדרים, מטבח ובית־כיסא של מים וקומה ראשונה
 שבה חדר מסוכך גג רעפים. בחצר ישנו מבנה עשוי
י חדרים ומטבח. בצד הרחוב מצוייה  בלוקים המכיל שנ
 חבות ־המוכרת תוצרת ״תבובה״ ומרתף המשמש מכבסה.

ג: מולך.  4. סו
 5. חלק : 2ץ (בלתי מחולק).

: ל&י בסח מתוך פבקס רישום קרקעות. ת ו ל ו ב  6. ג
̂/1 המוצע למכירה. : — 3,225 פובט תמורת  ה כ ר ע  7. ה

ותר : 2,100 פובט.  8. הצעה גבוהה בי
 א. מבי

 מ״מ רשם, בית־משפט מחוזי, תל־אביב.

.2 
 במשרד הוצאה לפועל של תל־אביב.

 תיק משדד הוצאה לפועל מס׳ 69/47.

 הודעה ראשונה על מכירת בכסי דלא־ביידי.
 הרכוש המתואר להלן של יהושע ליכטר, הממשכן, מוצע
 בזה למכירה במכירה פומבית לשם סילוק משכנתה ראשונה
 בסך 5,000 פונט בצירוף ריבית ויציאות המגיעים ליצחק כהן,

 בעל־המשכבתה.
 המכירה תתקיים י במשרד ההוצאה לפועל של תל־אביב
 במשך 30 יום מתאריך פרסומה של ההודעה הזאת. הצעות
 תתקבלנה בכל יום שלישי בשבוע, בין השעות 10 לפה״צ

 ו־12 בצהריים, לאחר השלשת 10% משווי הרכוש.
: הרכוש נמצא בדמת־גן בשכונת הווילות על מקום ם ו ק  1. מ

 גבוה.

 2. תיאור: מגרש קרקע ״מירי״ ששטחו 882 מטרים מרובעים
 ועליו בית של שתי קומות וקומודקרקע, שנבנה בשנת

 1945—1946, המכיל חמש דירות דומות, שכל אחת מהן׳
 מכילה שלושה חדרים, פרוזדור, מטבח, חדר אמבט, בית־
 כיסא של מים ושתי מרפסות. דוד חשמלי מספק מים חמים

 ׳לכל דירה וד,ירה. חדר־כביםה מכוסה גג בנוי בחצר.

: גוש 6127, חלקה 161. ם ו ש י  3. פרטי ר

: שטח מסודר. ת ו ל ו ב  4. ג

: בשלמות. ם י ק ל  5. ח

: משכנתה שנייה לזכותה של חנה לוי ם י ר ח  6. שעבודים א
 בסך 10,000 פונט, משכנתה שלישית לזכותו של לודוויג

 בםטרמן בסך 5,000 פונט.

: נישום מטעם משרד ההוצאה לפועל בסך 11,000 י ו  7. שו
 פונט. - •

 א. מבי
 מ״מ רשם, בית־משפט מחוזי, תל־אביי.

 סיכום הסגר ומחלות מנגעות.
 סיכום לשבוע המסתיים ביום 4 באוקטובר, 1947.

 1. צמצומי הסגר.
 הצמצומים הבאים עומדים עתה בתקפם:־

י הוף תאריך כפיית  מפנ
 צמצומים

י הוף  מפנ

 דבר נוסעים הבאים מפורט םעיד בדרך
 • היבשה, הים והאוויר 18.2.45

 דבר נוסעים הבאים מקאונפור
 בדרך האוויר 6.8.46

 דבר נוסעים הבאים מסוריה
 בדרך האוויר, היבשה והים 18.4.47

 דבר נוסעים הבאים מאלכסנדריה
 בדרך האוויר, היבשה והים 12.5.47

 דבר י -נוסעים הבאים מסייגון
 לדרך האוויר 13.9.47



 ממשלת פלשתינה (א״י).
 חשבון אקטיב ופאסיב ביום 31 במאי, 1947.

 מיל פונט מיל פונם
ב י  אלן ט

ב מיל פונט מיל פונט י  מיל פונט אלן ט
 פ א ם י ב

 ,־!תות לחידושים 003 750,752 בקופה 449 741,652
 קרן משותפת למושבות 000 543,000

 ,־!תות לחידושים

 23,462 5קדונות תשלומים מראש 278 23,462
 קרבות מיוחדות 653 5,977,602 מפרעות

 כלליות 024 2,091,893 677 8,069,495 מנהל דואר כללי 314 66,602
 מנהל כללי, מסילות־ברזל 733 533,032

2,091,893 
- : 

 בתי־משפט, תשלומים 307 1,381 חשבונות שונים 333 5,001,126 380 5,600,761

238,100 
532,820 

000 
000 

ב למוכ״ז הלוואות לממשלת הוד רוממותו גתת־חו  מלווה מלחמה — אי

770,920 000 
238,100 
532,820 

000 
000 

ות (א״י)  תעודות חסכון פלשתינאי
 שטדי־הגנה פלשתינאיים (א״י) של 3%

יתרה שלא׳ הוצאה) י 923 504,811 ת( י י  770,920 הוצאה שנ
ות (א״י)  תעודות חסכון פלשתינאי

 שטדי־הגנה פלשתינאיים (א״י) של 3%
 הוצאה שלישית 000 3,000,0.00 השקעות הוצאה שלישית 000 3,000,0.00

 הוצאה רביעית 000 806,060 923 4,310,871 יתרות כלליות 788 8,526,228
 וושבון יתרה של הכנסה כללית חברות ביטוח 733 382,705 ו וושבון יתרה של הכנסה כללית קרן משטרה כללית 831 12,348 קרן משטרה כללית 831 12,348

 יתרה ביום 1 באפריל, 1947 470 5,502,182 קרן קיימת לבית־נכות ארכיאולוגי של פלשתינה (א״י) 864 319,771
 יתרת חשבון עודף וגדעון למן 1 באפריל, בנק חסכונות של דואר 528 845,819
 קופת תגמולים 413 397,780

 : 1947, עד יום 31 במאי, 1947 (עודף) 327 731,117 797 6,233,299 קרבות לחידושים:

ךפארה 794 4,592  הספקת מים של עי
 הספקת מים של ירושלים 334 149,362
 דואר וטלגדאף 725 583,184

 הספקת, מים של צפת 104 1,445
 הספקת מים של שבטין 789 721

 קו טלגדאף של סיבי 708 3,756
 בכסי מדיבה רוסיים 822 5,398

 ־ י קרן םילוקים — מלווה מלחמה (איגרות חוב למוכ״ז) 259 256,320

 עזבון סיר אלים כדורי 172 106,734
 קרן באמבות של משטרה בריעית על שם םמית 500 . 2,696
 חיל־םפר של עבד־הירדן — קרן קבסות 500 6,872

 קרן פבסיות לאלמנות ויתומים 80,263 קרן פבסיות לאלמנות ויתומים 736 80,263 600 11,686,004

 פגנמ 707 19,365,800 פונט 707 19,365,800

 חשבון עודף וגרערן.
, פונט ־ ל י מ . מיל ! י פונט | _ • : י י . •• • .  י
 הוצאה במשך התקופה למן יום 1 באפריל, 1947, עד יום 31 במאי, 1947. 365 3,354,577 הכנסה במשך התקופה למן 1 באפריל, 1946. עד יום 31 במאי, 1947. 692 4,085,694

 עודף 327 731,117

 פונט 692 4,085,694 פונט 692 4,085,694

: חשבון העודף והגרעון אינו כולל את העודף או הגרעון של מבואות־הים ומםילות־הברזל, שאינם נכללים בחשבונות ממשלת פלשתינה (א״י) עד יום 31 במארס. ה ר ע  ה
 אומדמבת הגרעון הבקי לשבה 1948/1947 היא —128,950 פונט בגין מםילות־ברזל.

 אומדבת העודף הבקי של מבואות־הים הוא —.57,699 פובט. א. ל. פטרם
 ;:צ בספטמבר, 1047. חשבונאי כללי.
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 ממשלת
 חובה• חשבון קיבולים ושילומים למן דד1

 ־
 היבולים מיום 1 באפריל,

 קיבולי ם בחודש מאי, 1947, עד יום 30 קיבולי
 קיבולים 1947 באפריל, 1947 סה״כ קיבולים

 מיל פונט מיל פונט מיל פונט

 1. מכס 203 1,168,382 520 1,066,449 723 2,234,831
 2. רשיונות, מסים וכר 820 641,432 891 480,912 711 1,122,345

 3. דמי בתי־משפט וכו׳ 783 211,608 237 123,939 020 335,548
 4. דואר וטלגראף 155 146,266 811 158,804 • 966 305,070

 5. הכנסה מנכסי ממשלה 197 2,800 773 3,084 970 5,884
 6. ריבית 122 5,424 131 24,134 253 29,558
 7. שונות 829 6,175 591 17,688 420 23,864
 8. פרעון הלוואות מקרנות ציבוריות 860 15,359 471. 8,964 331 24,324
 9. מכירת קרקעות 942 1,978 356 2,287 298 4,266

 סד,׳׳ כ של הכנסה רגילה 911 2,199,428 781 1,886,265 692 4,085,694

 10. תמיכות — — — — — —
 11. תמיכות מקרן פיתוח המושבות — — — — — . —

 ׳

 ׳

 12. מסילות־ברזל ומבואות־ים (הכנסה נקייה)

 סה״כ של הכנסה 911 2,199,428 781 1,886,265 692 4,085,694

 מפרעות 706 1,203,235 500 1,515,829 .206 2,719,065
 פקדונות 991 1,885,348 799 1,946,218 790 3,831,567

 ,תשלומים מראש 425 380,005 208 400,206 633 780,211
 : השקעות — — — — — —
 חשבון תיאום השקעות — — — — — —

 י קרן מושבות משותפת 000 1,174,000 000 827,000 000 2,001,000
 שטרי אוצר פלשתינאיים (א״י) — • — — — —

 תשלומים, בתי־משפט ־ 463 1,450 730 1,497 193 2,948 ,
ת לחידושים — — 000 48,200 000 48,200 ו ת ק . 

— —  . מלווה מלחמה — איגרות חוב למוכ״ז — — — .

 י סה״כ של קיבולים 496 6,843,469 018 6,625,218 514 13,468,687
ם !.באפריל, 1947 — — . 056 390,377 056 390,377 ן י ה ב ר ״  י

— — ; . :  1 במאי, 1947 680 869,211 — —

13,859,064 570 
-

 םה״כ 176 7,712,681 074 7,015,595

 23 בספטמבר, 1947.
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 פלשתינה (א׳יי)
 באפריל 1947, עד ה־31 במאי, 1947. זכות.

 שילומים מיוש 1 באפריל,
 שילומים בחודש י 1947, עד יום 30

 שילומים מאי, 1947 באפריל, 1947 םה״כ

 מיל פונט מיל פונט - . מיל פונט

 ־ 1. חוב ציבורי 194 90,969 670 69,592 864 160,561
 2. פנסיות 498 25,413 419 59,843 917 85,256
 3. נציב עליון 447 7,737 894 1,943 341 9,681
 9. אגודות שיתופיות 217 1,641 818 1,276 035 2,918
 5. אפוטרופוס כללי 658 1,552 509 1,393 167 2,946
 11. אפוטרופוס על רכוש.אויב 367 3,575 606 3,573 973 7,148
 8. ביקורת חשבונות 386 5,148 520 3,854 906 9,002
 38. בניין ערים 303 2,587 653 2,254 956 4,841

 17. בריאות 506 74,768 750 52,427 256 127,196
 29. בתי־סוהר 416 55,611 088 41,242 504 96,853

 28. דואר וטלגראף • 582 137,600 572 147,501 154 285,102
 32. הובלה בדרכים 658 90 196 120 854 210

 13. הנהלת מחוזות 639 37,572 946 30,403. 585 67,976
— — — — —  40. ועדת שירות ציבורי — •

 39. חיל־םפר של עבר־הירדן 500 42,796 — — 500 42,796
 14. חינוך 805 95,511 674 72,163 479 167,675
 6. חקלאות ודיג 880 33,605 601 15,357 481 48,963

 4. חשבונאי כללי 444 4,019 019 3,762 463 7,781
 15. יערות 632 15,006 157 7,804 789 22,810
 37. מדידות 502 21,293 472 18,187 974 39,480
 36. מועצה מוסלמית עליונה ובתי־משפט שרעיים 243 4,315 714 3,630 957 7,945

 33. מזכירות 470 38,488 825 30,276 295 68,765
 19. מחלקת בתי־משפט 045 22,811 499 20,990 544 43,801
 30. מחלקת עבודות ציבוריות 104 34,910 059 18,996 163 53,906
 12. מכסי ואקסיז 098 42,777 991 34,339 089 77,117
 18. מם הכנסה 820 15,147 026 11,214 846 26,361

 27. משטרה 446 566,226 898 442,421 344 1,008,648
 23. משפטית 773 3,413 184 3,402 957 6,815

 10. סחר ותעשייה 257 11,636 382 8,873 639 20,509
 35. סטאטיסטיקה 238 10,362 495 3,624 733 13,986
 22. סידור קרקעות 405 17,058 925 9,917 330 26,976
 20. עבודה 079 40,352 827 23,049 906 63,401
 31. עבודות ציבוריות חוזרות ונשנות 693 64,047 032 25,878 725 89,925
 34. עזרה סוציאלית 720 37,416 132 16,124 852 53,540
 24. עלייה והגידה 255 5,925 874 5,228 129 11,154
 7. עתיקות 996 4,587 565 3,648 561 8,236

 21. רישום קרקעות 494 8,731 581 5,730 075 14,462
 25. שונות 887 24,347 י 350 8,539 237 32,887
 41. שירות ויטידינאדי 509 10,016 317 6,530 826 16,546
 26. שירות שידור פלשתינאי (א״י) 216 10,993 443 8,922 659 19,915

 16. תמיכות לרשויות מקומיות 009 20,012 550 161,105 559 181,117

 סה״כ 391 1,650,080 233 1,385,149 624 3,035,229

 42. שירותים זמניים 847 39,122 295 . 21,145 142 60,268

 םה״כ של הוצאה רגליה 238 1,689,203 &52 1,406,294 766 3,095,497

 43. דואר וטלגדאף הוצאה יוצאת מן הכלל 891 7,375 • 693 2,799 584 10,175
 44. עבודות ציבוריות הוצאה יוצאת מן הכלל 007 62,346 239 10,251 246 72,597

 םה״כ של הוצאה יוצאת מן הכלל 898 69,721 932 13,050 830 82,772

 45. הלוואות מקרנות ציבוריות 769 176,306 — — 769 176,306

 םה״כ 905 1,935,231 460 1,419,345 365 3,354,577

 46. מסילות ברזל (הוצאה נקייה) — — — — • — —

 םה״כ של הוצאה 905 1,935,231 460 1,419,345 365 3,354,577

 מפרעות 757 2,161,205 273 1,963,550 030 4,124,756
 פקדונות 478 2,019,833 841 2,031,862 319 4,051,696

 תשלומים מראש 000 380,000 000 400,260 000 780,260
 השקעות 000 33,500 000 60,200 000 93,700

•  חשבון תיאום השקעות — — — — — —
 קרן מושבות משותפת 000 440,000 000 270,000 000 710,000

— — — —  שטרי אוצר פלשתינאיים (א״י) — — •
 תשלומים, בתי־משפט 587 1,257 820 1,164 407 2,422
— — — • — — •  קרן לחידושים —

. — — — — —  מלווה מלחמה־איגרוודחוב למוכ״ז — •

 םה״כ של שילומים 727 6,971,028 394 6,146,383 112 13,117,412
ם 30 באפריל, 1947 — — 680 869,211 — — ן י ה ב ו ת  י

741,652 449 ! 
 , 31 במאי, 1947 449 741,652 י

 סה״כ 176 7,712,681 074 7,015,595 570 13,559,064

 א. ל. פטרם
 חשבונאי כללי.
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 מרתב מטבע פלשתינאי (א״י).
 הרצאת־דברימ על מחזור מטבעות ושטרי־כםף ביום 30 בספטמבר, 1947.

 מטבעות במחזור

 מספר מיל פונט

702,480 300 7,024,803 
530,670 700 10,613,414 

1,233,151 000 

66,039 000 3,301,950 
108,019 000 10,801,900 
69,100 000 13,928,003 

243,158 000 

 7,402,000 000 14,804 י
21,788 000 21,788,000 

36,592 000 

1,512,901 000 

ף ס ת כ ו ע ב ט  מ
 100 מיל

. . . . . . .  50 מיל .

 ס״ה של מטבעות בסף .
ל ק י ת נ ו ע ב ט  מ

 20 מיל .
 10 מילים
 5 מילים

 ס״ה של מטבעות ניקל .
ה ז נ ו ר ת ב ו ע ב ט  מ

 2 מילים
 . 1 מיל • ׳

 ס״ד, של מטבעות ברונזה

 ס״ה של מטבעות . .

 שטרי־כסף במחזור

 מספר מיל | פונט :

168,200 ; 000 1,682 
 21,555 000 ן 1,077,750

16,002,970 000 1,600,297 
15,322,155 000 3,064,431 
8,111,823 1 000 8,111,823 

 1,724,011 500 ן 862,005

41,544,903 500 

43,057,804 1 500 

 א. ל. פטרם
 פקיד מטבע.

 ס״ה של שטרי־כםף . . .

 ס״ה של מטבעות ושטרי־כםף

 בהמשד לפסקה 11(א) של תקנות האגודות השיתופיות,
 1934, נמסרת בזה הודעה כי כל התביעות׳ על האגודה יש
 להגישן למחםל במשך חודש אחד למן פרסומה של ההודעה

 הזאת.
 י. בלומנפלד

 5 באוקטובר, 1047. ־ מ״מ רשם אגודות שיתופיות.

. ת ו י פ ו ת ת שי ו ד ו ג ת א ד ו ק  פ
 .צו חיסול והודעה לנושים.

 בהתאם לכוחות, המכורים לי לפי הסעיפים 46 ו־48 של
 הפקודה הנ״ל, הריני מצווה בזה כי אילן אגודה שיתופית
 לשיווק פדי־הדר בפרדם חנה. בעלבון מוגבל תפורק, והריני
ה את מר יהודה וייזר, מבקר־חשבונות מוסמך, 29, רחוב ממנ . 

 לילינבלום, תל־אביב, למחסל.
 בהמשך לפסקה 11(א) של תקנות האגודות השיתופיות,
 1934, נמסרת בזה הודעה כי כל התביעות על האגודה יש
 להגישן למחםל במשך חודש אחד למן פרסומה של ההודעה

 הזאת.
 י. בלומנפלד

 5 באוקטובר, 1947. מ״מ רשם אגודות שיתופיות.

 פקודת אגודות שיתופיות.
 הודעה בהמשך לסעיף 59(ד).

 י נמסרת בזה הודעה כי כתום שלושה חדשים מתאריך
 ההודעה הזאת יימחקו שמות האגודות הנזכרות להלן, אלא־
 אם יינתן טעם להיפוכו של דבר, מתוך הפנקס, והאגודות

  תתפרדנה נ

 מש רר
 רשום

 שנת
 רישום

 שם אגודה

 1934 בית־שאן

 1944 באר־שבע

The Beisan General Agricultur-
al Cooperative Society Ltd. 

 ג׳מעית באר א־סבע א־תעא־ .
 וניד. א־זדאעיה אל־מחדודת אל־

 מסאוליה

 י. בלומנפלד
 מ״מ רשם אגודות שיתופיות.

 ש ט ד י. * כ ס ף
 100 פונט
 50 פונט

10 
5 
1 

 פונטים
 פונטים

 פונט
 פונט

 1 באוקטובר, 1947.

 פקודת אגודות שיתופיות.
 הודעה על רישום אגודות שיתופיות.

: ת ו א ב ת ה ו ר ת ו כ ם ל  הפרטים הרשומים מטה מתאימי

 1. שם אגודה.
 2. משרד רשום•

ך רישים.  3. תארי
ג אגודה.  4. סו

 1. קופת תגמולים של פקידי היקבים בראשון לציון וזכדון
 יעקב אגודה שיתופית בערבון מוגבל.

 2. ראשון לציון.
 .3 19 בספטמבר, 1947.

 4. קופת תגמולים.

 1. קופת תגמולים של ׳פועלי סולל בונה בנמל חיפה אגודה
 שיתופית בערבון מוגבל.

 2. חיפה.
 .3 19 בספטמבר, 1947.

 4. קופת תגמולים.

 1. כפור המפרץ אגודה שיתופית בקרית ביאליק בערבון
 מוגבל.

 2. קרית ביאליק (מפרץ חיפה).
 .3 19 בספטמבר, 1947.

 4. שותפות עובדים (מפיצי קרח).

 1. אגודה הדדית לפועלי • ההובלה חיפה בעדכון מוגבל.
 2. חיפה.

 .3 19 בספטמבר, 1947.
 4. שותפות עובדים (הובלה).

 באוקטובר, 1947.

 פקודת אגודות שיתופיות.
 צו חיסול והודעה לנושים.

 בהתאם לכוחות, המסורים לי לפי הסעיפים 46 ו־48 של
 הפקודה הנ״ל, הריני מצווה בזה כי אגודה צרכנית שיתופית
 ״ארנה״ בירושלים -בערבון מוגבל י תפורק, והריני ממנה את
 מר ישראל אשכנזי, ע״ש רשם אגודות שיתופיות, ת״ד 1176,

 ירושלים, למחסל.



 העיתון הרשמי מס׳ 1619 915

. P.C.(2179 תיק מם׳) . " 3 . D e t a l Uni t " Limited 
- .4"Gane Mayin" (Palestine Institute for Hy 

droponics and Intensive Agriculture) 
 Limited. (תיק מס׳ 1570).

The Northern Villages Transport Co. .5 
 Limited. • (תיק מם׳ 1567).

 ח. קנטרוביץ
 22 בספטמבר, 1947. אפוטרופוס כללי. רשם חברות.

 פקודת חברות.
 הודעה בהמשך לסעיף 248.

 נמסרת בזה הודעה כי שמו של ג׳והן ר. קיגן נרשם
 בפנקס החברות הזרות כאדם המורשה לפעול בשמה של

Transcontinental & Western A i r , Inc. 
 ולקבל בשמה הודעות משפטיות וכל הודעה שדרוש למסרה

 לחברה בפלשתינה (א״י).
 ח. קנטרוביץ

 22 בספטמבר, 1947. אפוטרופוס כללי. רשם חברות.

 פקודת חברות.
 הודעה• בהמשך לסעיף 248.

 נמסרת בזה הודעה כי שמו של ברונו איינהורן נרשם
 בפנקס החברות הזרות כאדם המורשה לפעול בשמה של
Anglo-Danubian Transport Co. Limited 

 ולקבל בשמה הודעות משפטיות וכל הודעה שדרוש למסרה
 לחברה בפלשתינה (א״י).

 , ח. קנטרוביץ
 22 בספטמבר, 1947. אפוטרופוס כ??י. רשם חברות.

 פקודת חברות. .
 הודעה בהמשך לסעיף 248.

 נמסרת בזה הודעה כי שמד של דוב מנחם שיבולת נרשם
 בפנקס החברות הזרות כאדם המורשה לפעול בשמה של

National & Colonial Insurance Corporation 
Limited 

 ולקבל בשמה הודעות.משפטיות וכל הודעה שדרוש למסרה
 לחברה בפלשתינה (א״י).

 ח. קנטדוביץ
 22 בספטמבר, 1947. אפוטרופוס כללי. רשם חברות.

 תיקון טעות.
 עיתון רשמי • מס׳ 1599 מיום 31 ביולי, 1947, עמוד 697׳
 הודעה לפי פקודת החברות, תיק מס׳ 1634. תאריך האיגוד

 צ״ל ״6 בפברואר, 1947״.
 ח. קנטדוביץ

 22 בספטמבר, 1947. אפוטרופוס כללי, רשם חברות.

 רישום שותפויות.
ם הבאים :— פי ם לסעי  הפרטים הרשומים מטה מתאימי

ם וכתבותיהם. ת השותפי  1. שמו
 2. שם עסק השותפות.

ת ולחתום ו תפ ל את השו ה נ ם ל סמכי  3. שמות השותפים המו
 בשמה.

ת וסיומה. ו תפ ת השו ל ח ת ך ה י ר א  4. ת
ת. ת השותפו ר ט  5. מ

 1. יעקוב דאוד אםעיד, שכונת עגימי, יפו. בםיל מיכאל
 אסעיד, שכונת עג׳מי, יפו. תופיק ניקולא אסעיד, שכונת
 עג׳מי, .יפו. עיםא ניקולא אםעיד, שכונת עג׳מי, יפו.
 אליאס אבדאהים אםעיד, שכונת עג׳מי, יפו. חנא אברא־

 הים אםעיד, שכונת עג׳מי, יפו. .... ״ ..;
 2. האחים אםעיד.

 3. יעקוב, בםיל, עיםא ואליאם לחוד.
 4. החל מיום 1 בספטמבר, 1947, לתקופה בלתי מוגבלת.

 5. ייצור סבון ומסחר בכל מיני שמנים. י (תיק מם׳ 8367).

 1. ג׳ורג׳ אםכנדד א־רפידי, שכונת הנוצרים, ירושלים. עיסא
 שריבל, שכונת הנוצרים, ירושלים.

The East Flower Bar & Restaurant, .2 
.Jerusalem 

 3. שני השותפים יחדיו ולחוד.

 פקודת פשיטת־רגל, 1936.
 הודעה על שחרור נאמן.

: עבד אל־כרים כאפת ברכאת אבו אל־פילאת. ב י י  שם ח
: שכונת נבי דאוד, ירושלים. ת ב ו ת  כ

: םוחר. ר ו א י  ת
: בית־משפט מחוזי, ירושלים. ט פ ש מ ־ ת י  ב

.150/45 : ק י  מם׳ ת
: מר עזרא הדאיה. ן מ א  שם נ

: בניין מצפה, רחוב• יפו, ירושלים. ת ב ו ת  כ
: עורך־דין. ר ו א י  ת

: 26 בספטמבר, 1947. ר ו ר ח ך ש  תארי
 ח. קנטרוביץ

 אפוטרופוס כללי.־ נקוט רשמי.

 פקודת חברות.
 הודעות על שינוי• שם.

 נמסרת בזה הודעה כי החברות הנזכרות מטהי שינו את
 שמותיהן כלהלן:

 1\לויד ארץ־ישראלי ומצרי בערבון מוגבל, שינתה את
 שמה ביום 5 בספטמבר, 1947, ותיקרא ״פל״ לויד ארץ־
 ישראלי ומצרי בעדבון מוגבל. (תיק מס׳ 87).
Jérusalem Development Company Limited .2 

 שינתה את שמה ביום 31 באבגוםט, 1947, מתוך הוספת
 שמה העברי כשם אלטרנאטיבי או נוסף, דהיינו: חברה
 לפיתוח ירושלים בערבון מוגבל. (תיק מס׳ 391).
 3. משרד לאחדיות כללית בעדכון מוגבל, שינתה י את שמה
 ביום 5 בספטמבר, 1947, ותיקרא ״מנורה״ משרד לאחריות
 כללית בערבון מוגבל. (תיק מס׳ 746).
Palestine Transport and Shipping Company .4 

Limited 
 שינתה את שמה ביום 10 בספטמבר, 1947, ותיקרא

Fisher, Morgan and Company (Middle East) 
.(P.C. 387 תיק מם׳) .Limited 
 5. אחוזות מאוחדות בערבון מוגבל, שינתה את שמה ביום

 6 באבגוםט, 1947, ותיקרא
U.S. Palestine Investment Corporation 

.(P.C. 2496 תיק מם׳) י .Limited 
Yafa F . Textiles Trade Company Limited .6 

 שינתה את שמה ביום 10 בספטמבר, 1947, מתוך הוספת
 שמה העברי כשם אלטרנאטיבי או נוסף, דהיינו: ־ש. ב.
.(P.C. 2861 תיק מם׳) .נודלמן בערבון מוגבל 
 7. ״השילוח״ חברת מפעלים גרפיים מיסודה של חלמיש בע
 דכון מוגבל, 'שינתה את שמה ביום 14 באבגוסט, 1947,
 ותיקרא חברה למפעלי דפוס ועבודות ניר מיסודה של
.(P.C. 3647 תיק מס׳) .חלמיש בעדכון מוגבל 
 8. ״דגם״ בודנהיימר־קולר־שכטר בערבון מוגבל, שינתה את
 שמה,ביום 14 באבגוםט, 1947, ותיקרא דגם בערבון מוג
.(P.C. 4110 תיק מם׳) .בל 

 ח. קנטרוביץ
 22 בספטמבר, 1947. 'אפוטרופוס כללי. רשם חברות.

 פקודת חברות.
 הוךעה בהמשך לסעיף 242(5).

 נמסרת בזה הודעה כי כתום שלושה חדשים מתאריך
 ההודעה הזאת יימחקו שמות החברות הרשומות להלן, אלא־

 אם יינתן טעם להיפוכו של דבר, מתוך פניקס החברות.
. ().1235תיק מם׳ 1 . A i r Navigation Co. Limited 

) .2Palestine Colours Manufacturing (Palcol 
.(P.O. 1760 תיק מס׳) .Limited 

 3. פינת שלמה המלך, זמנהוף בערבון מוגבל.
.(P.C. 3709 תיק מס׳) 

 ניתן בחתימת־ידי היום הזה, 22 בספטמבר, 1947.
 ח. קנטרוביץ

 22 בספטמבר, 1947. •אפוטרופוס כללי. רשם הברות.

 פקודת חברות.
 הודעה בהמשך לסעיף 242(5).

 נמסרת בזה הודעה כי שמות החברות הרשומות להלן
 נמחקו מתוך פנקס החברות.

,1.East Mediterranean Co. Limited 
• .(P.c. 49 תיק מם׳) 

."Debco" Chemical Works Limited .2 
 (תיק מס׳ P.c. 1247). י
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גבלת!  4. החל מיום 6 בספטמבר, •1947, לתקופה בלתי מו
 השותפות עשוייה להסתיים לאחר מסירת הודעה מאת

 אחד השותפים שישה חדשים מראש.
 5. בית־תה ונקניקיה. ,־ (תיק מס׳ 8377).

ורג/ יפו. מכולת  1. אלפונס אנטואן חזבון, רחוב המלך ג׳
 פנדהים (שותפות כללית, תיק מם׳ 7206), רחוב יפו־תל־

 אביב, יפו.
 2. מכולת פנדהים, חזבון.

 3. אלפונם אנטואן חזבון ביחד עם אחד כל־שהוא מבין
 ליאונידם או ג׳ורג׳ פנדהים.

גבלת; י  4. החל מיום 1 בספטמבר, 1947, לתקופה בלתי מו
 השותפות. תתפרד במסירת הודעה בכתב מאת שותף אחד

 למשנהו שישה חדשים מראש.
 5. סוחרי מכולת בסיטונות ובקמעונות, סוחרים, קבלגים, אכס־
 פורטרים ואימפורטרים של צרכי־מזון. (תיק מס׳ 8378).

 1. יעקב היינוביץ, 40, רחוב קלישר, תל־אביב. עליזה ארנם־
 דורף, 84, שדרות דותשילד, תל־אביב. אפרים הורניק,

 64, רחוב יהודה הלוי, תל־אביב.
 2. מספרה תפארת.

 3. כל שלושת השותפים יחדיו.
 4. החל מיום 26 באבגוםט, 1947, לתקופה של שלוש שנים.
 5. מספרה. . (תיק מם׳ 8379).

ת:  הודעה על טיב שינויים שחלו בפרטי שותפו

 ״אורן״ בית־חרושת לתעשית צרכי חשמל וקרמיקה.

 שינוי שותפים או שמו או שם משפחתו של שותף כל־שהוא:•
 ליאון מילר יצא מהשותפות, וגב׳ עדה זיידל מבית םולומן,

/ ירושלים, הצטרפה לשותפות.  בקרבת מועדון ״מנורה׳
 (תיק מם׳ י5618). תאריך שינוי:.12.9.47.

ת:  הודעה על טיב שינויים שחלו בפרטי שותפו

.Commercial Business Company 
 שינוי שותפים או שמו או שם משפחתו של שותף כל־שהוא:

 צאלח םואף מסוק אל־־ח׳דאר, יפו, הצטרף לשותפות.
.14.9.47 • : י ו נ  (תיק מם׳ 8365). תאריך שי

ת:  הודעה על טיב שינויים שחלו בפרטי שותפו

 ״רכב״ השכרת מכוניות ובית־םפר לנהגות.
 א. שינוי שותפים או שמו או שם משפחתו של שותף
, חיים רייבורד ויעקב לוי יצאו מהשותפות, ויוליום : א  כל־שהו

 פרידלר משכונת הגפן, רמת־גן, הצטרף לשותפות.
 ב. שינוי אדם או בני־אדם המורשים לחתום בשם שות־

ת: וולף פרידמן ויוליוס פרידלר יחדיו.  פו
.9.9.47 : י ו נ  (תיק"מם׳ 8051). תאריך שי

ת:  הודעה על טיב שינויים שחלו בפרטי שותפו
.Paladin Special Dental Articles 

 א. שינוי שותפים או שמו או שם משפחתו של שותף
 כל־שהוא: קורט זינגר וזיגמונד מנשה יצאו מהשותפות,
ב, בצלאל,-ירושלים, הצטרפה לשותפות.  ואלן אלטמן מרחו
 ב. שינוי אדם או בני־אדם המורשים לחתום בשם שות

 פות : וילהלם אלטמן לבדו.
.1.9.47 : י ו נ  (תיק מם׳ 5204). תאריך שי

ת: תפו  הודעה על טיב שינויים שחלו בפרטי שו

 מחלבה ״שבח״.

ם : גבעתיים, גבעת י  א. שינוי מקום עסקים עיקרי:— לפנ
: 46, רחוב החלוצים, תל־אביב. ו י ש כ  רמב״ם. ע

 ב. שינוי אדם או בני־אדם המורשים לחתום בשם שות
ת: ראובן נילוויצקי וישראל הורביץ יחדיו.  פו

ם משפחתו של שותף כל־ ש ר  ג. שינוי שותפים או שמו א
א: דויד מאיאק, שמאי פינחםביץ ובנימין םדובםקי יצאו  שהו
ת: נח בו־  מהשותפות, ובני־האדם הבאים הצטרפו לשותפו
 דינסקי, 100, רחוב יהודה הלוי, תל־אביב! ישראל הורביץ,
 44, רחוב יסוד המעלה, תל־אביב! ראובן נילוויצקי מגת־

 רימון ואהרן ישמח מכפר גנים.
: החל ם ד ו ק ה: המועד ה י  ד. שינוי מועד שותפות או אפי
 מיום 10 בינואר, 1947, לתקופה של שנתיים. המועד החדש :
 החל מיום 25 באבגוםט, 1947, לתקופה של שנתיים! אם לא
 יודיע שום שותף לשאר השותפים במכתב רשום שלושה
ד את השותפות, ר פ  חדשים לפני תום התקופה כי הוא רוצה ל
 תימשך השותפות לתקופה נוספת של שנה אחת, וכן מדי

 פעם בפעם.
.25.8.47 : י ו נ  (תיק מם׳ 7956). תאריך שי
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 4. החל מיום 13 באבגוסט, 1947, לתקופה בלתי מוגבלת.
 5. מסעדה ובאר. (תיק מם׳ 8368).

 1. אברהם בן אהרן כהן, 4, רחוב יעל, תל־אביב. יצחק אהרן
 ארוטשאס, שכונת ימין משה, ירושלים. אלברט יעקב
 הולי, 53, רחוב שיינקין, תל־אביב. זוםיה גוקמן, גבעת
 רמב״ם, בקרבת תל־אביב. יעקב ליכטנשטיין, 6, רחוב

 עין גנים, תל־אביב.
/ ת ש  2. כהן את ארוטשאם ו

 3. השותפות תתנהל בידי כל אחד מהשותפים; בשם השות
 פות יחתום אחד כל־שהוא מבין אברהם בן אהרן כהן
 ויצחק א. אדוטשאס ביחד עם אחד כל־שהוא מבין אלבדט

 יעקב הולי, זוסיה גוקמן ויעקב ליכטנשטיין.
 4. החל מיום 19 באבגוסט, 1947, עד יום 30 במאי, 1948

 השותפות תימשך מאליה מדי פעם בפעם לשנה אחת,
 בסוף תקופתה ובסוף כל תקופה נוספת, אלא־אם יודיע
 בכתב אחד •מהשותפים לאחרים על רצונו לפרד את
 השותפות, לא פחות מ־15 יום לפני גמד התקופה או כל

 תקופה נוספת.
 5. העלת דגים מכל מין וצורה ומכירתם בפלשתינה (א״י),
 ומסחר בכל מיני סחורות אחדות. (תיק מס׳ 8369).

 1. גאראבד גאזאריאן, בניין שיבר, שכונת מוצררה, ירושלים.

 ואהאן גאזאריאן, בניין שיבר, שכונת מוצררה, ירושלים.
.The Sun Stores .2 

 3. שני השותפים יחדיו.
 4. החל מיום 1 באבגוםט, 1947, לתקופה בלתי מוגבלת. •

 5. סוחרים כלליים. (תיק מס׳ 8370).

 1. הייג קרקודוריאן, שכונת נזהה, יפו. מחמד שאכר חמאמי,
 שכונת ג׳באליה, יפו.

 2. הייג את חמאמי.
 3. הייג קדקודוריאן לבדו.

גבלת;  4. החל מיום 1 באבגוסט, 1947, לתקופה בלתי מו
 השותפות תתפרד במסירת הודעה בכתב מאת שותף אחד

 למשנהו חודש אחד מראש.
 5. סוחרים ועמילים. (תיק מם׳ 8371׳).

 1. איזידור סרייסקי, 8, רחוב נם ציונה, תל־אביב. נתן
 קרתגי, 62, רחוב בר־כוכבא, תל־אביב.

.Isolan .2 
י השותפים יחדיו.  3. שנ

 4. ׳ החל מיום 15 באבגוםט, 1947, עד 15 באבגוסט, 1949 !
 השותפות תוארך מאליה למשד שנתיים נוספות, אם לא ימסור
 אחד השותפים הודעה במכתב רשום שישה חדשים מראש.
 5. מייצרי ציוד חשמלי למקצוע הבנייה. (תיק מם׳ 8372).

 1. יצחק ענבי, 44, רחוב הקישון, תל־אביב. יצחק פינחס
 כהן, רחוב שרה מרשקובסקי, חולון. מאיר חיים אשר,

 רחוב שרה מרשקובםקי, חולון.
 2. ענבי, כהן את אשר.

 3. שניים כל־שהם מבין שלושת השותפים בצד שם הפירמה.
 4. החל מיום 1 באבגוסט, 1947, לתקופה בלתי מוגבלת.

 5. סוחרי מכולת. (תיק מס׳ 8373).

 1. רודולף (דודי) שטוק, בית אברהם, רחוב ההר, חיפה.
 רות שטוק, בית אברהם, רחוב ההר, חיפה.

 2. רודולף שטוק ושות׳, חיפה.
 3. כל שותף לחוד.

 4. החל מיום 1 באפריל, 1947, לתקופה בלתי מוגבלת!
 השותפות תתפרד במסירת הודעה בכתב שנה אחת מראש!

 השותפות לא תתפרד בגלל מותו של שותף כל־שהוא.
 5. עוסקים בבגדי גברות. (תיק מם׳ 8374).

 1. ישראל וטנשטיין, שכונת מונטפיורי, ירושלים. יצחק
 וטנשטיין, גבעת שאול, ירושלים.

 2. האחים וטנשטיין.
 3. כל שותף לחוד.

 4. החל מיום 6 במאי, 1947, לתקופה בלתי מוגבלת.
 5. חמרי אינסטלציה, הסקה מרכזית וכל מיני מתכות.

 (תיק .מס׳ 8375).

ורג/ ירושלים. מרדכי  1. היינץ שווארץ, 28, . רחוב המלך ג׳
ורג/ ירושלים.  וייס דסו, 28, רחוב המלך ג׳

.Scwarz Dental Laboratory .2 
 3. כל שותף לחוד.

 4. החל מיום 1 בספטמבר, 1947, לתקופה של חמש שנים.
 5. מעבדת שיניים. (תיק מס׳ 8376).

 1. אליעזר פפרבר, 2, רחוב הישיבה, ירושלים. יעקב רבא,
 רחוב שמאי, יגיע כפיים, ירושלים. • מתתיהו ויינשל> 3,

 רחוב יונה, שכונת גאולה, ירושלים.
ת/ בית־תה ונקניקיה .,גאולה״.  2. אליעזר פפרברג ושו

 3. שניים כל־שהם מבין שלושת השותפים יחדיו.
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. ה ע ד ו  ה
ת מודיעיה, ואין ו י ת על אחר מ ס ר פ ת  ההודעה הבאה מ

ר או מהימנות. ש כ ה ־ ת ד ו ע ה נזשום מתן ת מ ו ס ר פ  ב

Industrial Wood Import Co. Ltd . 
 בחיסול מרצון. .

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 206(2) של פקודת
 החברות, כי האספה הכללית הסופית של החברה תתקיים
 במשרדו של מר מ. זילברהרץ, חשבונאי ומבקר־חשבונות
 מוסמך, 36, רחוב יהודה הלוי, תל־אביב, ביום 21 באוקטובר,
 1947, בצהריים, כדי להגיש לפניה דו״ח המראה כיצד התנהל
 הפירוק ומה נעשה ברכוש החברה, וגם כדי להחליט בהחלטה
 יוצאת־מךהכלל מה ייעשה בספרים, בחשבונות ובתעודות של

 החברה והמחםל.
 מיכאל שנפלד,־ אברהם חוזק,

 ד״ר יצחק וייצמן,
 מחם5ימ משותפים.

 תיקון טעות.
 עיתון רשמי מס׳ 1599 מיום 31 ביולי, 1947, תוספת 'מם׳ 2,
י המצוי בטור ב׳ של התוספת על כתב־  עמוד 923. השם השנ

י צ״ל ״פריד א׳ טהא״ ולא כפי שנתפרסם.׳  המינוי השנ

. ה ע ד ו  ה

 דנ?י חתימה.
 את. העיתון הרשמי אפשר לקנות במחירים הנוהגים מזמן
 לזמן בכל בתי־מםחר הספרים ומאת סוכני העיתונים בארץ, אז
 במשרד לדבדי־דפוס ולצרכי־כתיבה של המשלה, ת״ד 293,

 ירושלים.
 דמי החתימה הם:—

 לחצי שנה לשנה
 בארץ 1.800 פונט 3.000 פונט
 בחוץ לארץ 2.625 פונט 4.500 פונט

 בקשות לחתימה בצירוף המחאות (במזומנים או בהמחאות
 דואר או בהמחאות כסף) יש לשלוח למדפים הממשלתי, ת״ד

 293, ירושלים.
 פרסום מודעות.

 אלה הם מחירי הפרסום הקבועים להודעות ולמודעות בעיתון
 הרשמי ן—

 לכל % טור או חלק ממנו 938 מיל
/ג טור 1.875 פונט  יותר מ־4! טור אך לא יותר מד2
1 טור אך לא יותר מ־% טור 2.813 פונט ^  יותר מ
 יותר מ־34 טור אך לא יותר מטור אחד 3.750 פונט.

 יש לשלם מראש את דמי־הפרסום של כל המודעות
 וההודעות.

ועדו לפרסום בעיתון  מודיעים בזה לרבים כי מודעות שנ
 הרשמי, בצירוף דמי־הפרםום, יש לשלחן במיישרים למדפים

 הממשלתי, ת״ד 293, ירושלים.
 . הודעות על רישום חברות, אגודות שיתופיות, סימני מסחר
 ופטנטים לא, תקובלנה לפרסום אלא־אם־כן הוגשו באמצעות

 הרשם הנאות.
 צווים על אפוטרופסות על עזבונו של אדם שמת או
 של תעודות קיום צוואה, וכל צו הניתן לפי פקודות החברות,
 או בהתאם לכל פקודה אחרת. או צו מבית־המשפט, והודעות
 על רישומן או על פירודן של שותפויות לא יפורסמו אלא

 אם־כן נתאשרו לפרסום מטעם בית־המשפט או הרשם.
 הודעות על פירוד שותפויות לא תתקבלנה אלא־אם־כן
 נחתמו בידי השותפים הנזכרים בהן או ביידי באי־כוהם

 החוקיים.
 חתימתו או תארו של החותם כנציג או בא־כוח טעונים

 אישור בהצהרה מאת עורך־דין.
 הודעה על פירוד שותפות, שאינה חתומה בידי כל השותפים
 או בידי באי־כוחם החוקיים, יש לצרף אליה הצהרה בשבועה
 מאת עורך־דין, האומרת שההודעה נמסרה בהתאם לתנאי

 השותפות שאליה מתייחסת ההודעה.'
 ההודעות. והמודעות הבאות תפורסמנה בעיתון הרשמי על
 אחריות המודיעים ולא יהיה בפרסומן משום מתן תעודה על

 מהימנותן או הכשרן:—
 הודעות. מאת מחסלי חברות וכר.

 הודעות מחברות או י מאגודות שיתופיות על־דבר אספות,
המם, פדיון שטרות וכיוצא בהם.  מינוי מנ

 שום מודעה או הודעה על חברה או אגודה שיתופית, שאינה
ת־המשפט או הרשם׳ לא תקובל לפרסום, מבי  מתפרסמת לפי צו
 אלא־אם־כן צרפו אליה הצהרה מאת עורך־דין, האומרת כי
 לפי מיטב ידיעתו נכונים הדברים האמורים בהודעה או

 במודעה.

 הודעה על טיב שינויים שחלו בפרטי שותפנת.:
 דקלו ומזרחי.

: 17, רחוב צ׳לנוב, ם י נ פ : ל קרי  שינוי מוקם עסקים עי
: 58, רחוב מרכז מסחרי, תל־אביב. ו  תל־אביב. עכשי

: ״ 1.9.47. י ו נ  (תיק מס׳ 7119). תאריך שי

ת: תפו  הודעה על טיב שינויים שחלו בפרטי שו
 לאוד.

א:  שינוי שותפים או שמו או שם משפחתו של שותף כל־שהו
 שמואל ספוז׳ניקוב, 7, רחוב י״ג, קדית חיים, מפרץ חיפה,

 הצטרף לשותפות.
.3.7.47 : י ו נ  (תיק מם׳ 7960). תאריך שי

ת: תפו  הודעה על טיב שינויים שחלו בפרטי שו
 גלאם־אוניון, החלפת שמשות נזוקות.

 א. שינוי שותפים או שמו או שם משפחתו של שותף
 כל־שהוא: מרדכי אשכנזי יצא מהשותפות, וברתולד נאומן,

 רחוב המעגל, בית ודדי, דמת־גן, הצטרף לשותפות.
ת:  ב. שינוי אדם או בני־אדם המורשים לחתום בשם,שותפו

 כל שותף לחוד.
.16.8.47 : י ו נ  (תיק מם׳ 6328). תאריך שי

. ת ו ע ד ו  ה
.1 

 צעצועי רוזנפלד.
 נמסרת בזה הודעה' כי השותפות שלעיל, שעליה נתפרסמה

 הודעה בעיתון הרשמי מם׳ 1134 מיום 9 באוקטובר, 1941, י
 נתפרדה ביום 31 באבגוםט, 1947. (תיק מס׳ 3919).

.2 
 אסעיד אח׳לאן.

 נמסרת בזה הודעה כי השותפות שלעיל, שעליה נתפרסמה
 הודעה בעיתון הרשמי מס׳ 326 מיום 10 בנובמבר, 1932,
 נתפרדה ביום 1 בספטמבר, 1947. (תיק מם׳ 1315).

.3 
 ״מרכז בגדים״.

 נמסרת בזה הודעה כי השותפות שלעיל, שעליה נתפרסמה
 הודעה בעיתון הרשמי מם׳ 1358 מיום 7 בספטמבר, 1944,
 נתפרדה ביום 1 בנובמבר, 1946. (תיק מם׳ 6350).

.4 
 פולקוב את גולדברג.

 נמסרת בזה הודעה כי השותפות שלעיל, שעליה נתפרסמה
 הודעה בעיתון הרשמי מם׳ 1556 מיום 20 בפברואר, 1947,
 נתפרדה ביום 15 בספטמבר, 1947. (תיק מם׳ 8041).

•5 
 י. נ. כהן.

 נמסרת בזה הודעה כי השותפות שלעיל, שעליה נתפרסמה
 הודעה בעיתון הרשמי מם׳ 1331 מיום 27 באפריל, 1944,
 נתפרדה ביום 15 ביוני, 1947, בגלל מותו של מר מקם קון.
.̂  .(תיק מס׳ 6060

.6 
.The Commercial Press 
ם: תופיק חבש ושות׳.  הבעלי

 נמסרת בזה הודעה כי השותפות שלעיל, שעליה נתפרסמה
 הודעה בעיתון הרשמי מס׳ 1265 מיום 6 במאי, 1943, נתפרדה
 ביום 1 בספטמבר, 1947. , (תיק מס׳ 5288).

.7 
 שטוק ושות׳.

 נמסרת בזה הודעה כי השותפות שלעיל, שנרשמה בבית־
 המשפט המחוזי של חיפה לפי מס׳ 9095 מיום 16 ביולי,
 1934, נתפרדה ביום 1 בספטמבר, 1938. (תיק מס׳ 702).

.8 
 חברת פולמולטור.

 נמסרת בזה הודעה כי השותפות שלעיל, שעליה נתפרסמה
 הודעה בעיתון הרשמי מם׳ 1397 מיום 22 במארס, 1945,
 נתפרדה ביום 1 בספטמבר, 1947. (תיק מס׳ 6679).

.9 
 קופל זאלץ הואר את יוסף אליהו פלורנטין.

 נמסרת בזה הודעה כי השותפות שלעיל, שעליה נתפרסמה
r ,1947 ,הודעה בעיתון הרשמי מם׳ 1552 מיום 30 בינואר 
 נתפרדה ביום 31 באבגוסט, 1947. (תיק מס׳ 7994). !;

 נדפס בבית הדפוס הממשלתי, ירושלים.






