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 פקודת צבא הגנה לישראל, תש״ח-1948

 הודעה לפי סעץן 2 בדבר הגיל של חייבי גיוס

 מודיעים בזה כי בישיבתה מיום כ׳ באב תש״ח (25 באוגוסט 1948) החליטה הממשלה
 הזמנית לגייס לצבא־ההגנה ולשרות העבודה את הגברים שנולדו בשנת 1931.

 בפקודת הממשלה הזמנית
ף ר ב ש א  ז

 כיה באב תש״ח (30 באוגוסט 1948) מזכיר

 משרד החוץ

 שירות החוץ

 נתמנו נציגים דיפלומטיים וקונסולריים כדלקמן

 שליח מיוחד וציר מוסמך של מדינת ישראל בפראג,
 ביום ט״ז בתמוז תש״ח (23 ביולי 1948)

 שליח מיוחד וציר מוסמך של מדינת ישראלי במוסקבה,
 ביום כ״ב בתמוז תש״ח (29 ביולי 1948)

 שליח מיוחד וציר מוסמך של מדינת ישראל בוורשה,
 ביום א׳ באב תש״ח (6 באוגוסט 1948)

 נציג מדינת ישראל ליד האומות המאוחדות, י:
 ביום ז׳ באייר תש״ח (16 במאי 1948)

 נציג מיוחד של מדינת ישראל בואשינגטון,
 ביום ז׳ באייר תש״ח (16 במאי 1948)

 נציג מדינת ישראל בפאריז,
 ביום ז׳ באייר תש״ח (16 במאי 1948)

 קוגסול כללי של מדינת ישראל בניו־יורק,
 ביום ז׳ באייר תש״ח (16 במאי 1948)

 קונסול של מדינת ישראל בפאריז,
 ביום י״ב באב תש״ח (17 באוגוסט 1948)

 קונסול של מדינת ישראל ברומא,
 ביום י״ב באב תש״ח (17 באוגוסט 1948)

 קונסול של מדינת ישראל במינכן לאזור הכבוש האמריקאי
 בגרמניה,

 ביום י״ב באב תש״ח (17 באוגוסט 1948)

 קונסול כבוד של מדינת ישראל באתונה,
 ביום י׳ באב תש״ח (15 באוגוסט 1948)

 סוכן קונםולרי של מדינת ישראל בוינה,
 ביום כ״א בםיון תש״ח (28 ביוני 1948).

 אהוד איברל

 גולדה מאירםוז

 ישראל ברזילי

 אובדי (אברהם) איבן

 אליהו אפשטיין(אילת)

 משה פישר

 ארתור לוריא

 אברהם גולדברג

 אריה שטרן

 חיים הופמן

 אשר מואיסם

 קורט לוין

 מנויים

 שופט בית משפט מחוזי
 החל מיוה י״א באב תש״ח !16 באוגוסט 1948)

 שופט בית משפט מחוזי
 החל מיום כ״ז באב תש״ח (1 בספטמבר 1948)

 שופט שלום ראשי
 החל מיום ב׳ באב תש״ח (7 באוגוסט 1948)

 א) משה זילברג

 פנחס שורצמן

 משה עציוני
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 שופט שלום ורשם בית משפט מחוזי
 החל מיום ט״ו באב תש״ח (20 באוגוסט 1948)

 שופט שלום
 החל מיום כ״ז באב תשיח (1 בספטמבר 1948)

 אפוטרופוס כללי, בהתאם לסעיף 4 לפקודת האפוטרופוס הכללי, 1944
 החל מיום כ״ד בםיון תש״ח (1 ביולי 1948)

 חוקר סבות מות בהתאם לסעיף 2 לפקודת חוקרי סבות מות (פרק כ״0
 החל מיום י״ח בתמוז תש״ח (25 ביולי 1948)

 מנהל שרותים וטרינריים, בהתאם לסעיף 2 לפקודת מחלות בעלי
 חיים, 1945

 מפקח על משקלות ומדות בהתאם לסעיף 6 לפקודת המשקלות
 והמרות, 1947

 שניהם החל מיום ו׳ באייר תש״ח (15 במאי 1948)
 רושם קרקעות בהתאם לסעיף 15 לפקודת העברת קרקעות (פרק פ״א)

 החל מיום ל׳ בסיון תש״ח (7 ביולי 1948)
 רושם קרקעות בהתאם לסעיף 15 לפקודת העברת קרקעות (פרק פ״א)
 רושם קרקעות בהתאם לסעיף 15 לפקודת העברת קרקעות (פרק פ״א)

 שניהם החל מיום כ״ה בתמוז תש״ח (1 באוגוסט 1948)
 רושמת קרקעות בהתאם לסעיף 15 לפקודת העברת קרקעות

 (פרק פ״א)
 החל מיום כ״ז באב תש״ח (1 בספטמבר 1948)

 המנוי של יצחק קיםטר לאפוטרופוס כללי בפועל בהתאם לסעיף 4 לפקודת האפוטרופוס
 הכללי, 1944, שנתפרסם בעתון רשמי מם׳ 3, נתבטל ביום כ״ד בםיון תש״ח (1 ביולי 1948).

 פריץ למנשטיז

 יוסף מיכאל לם

 ב) חיים קוזלוב

 משה גולדברג

 שלמה פרוינד

 חנן גץ

 יעקב טרטקובד

 מאיד סופר
 יצחק פ. רוים

 חולדה אדלמן

 ג)

 הודעה בדבר תביעות להחזרת רכוש
 תביעות להחזרת רכוש באיטליה, בולגריה, הונגריה, ורומניה צריכות להיות מוגשות ישר
, אלול תש״ח (14 בספטמבר 1948). בהתאם לחוזי  לממשלות המדינות הנ״ל לא יאוחר מיום י
 השלום רשאי להגיש תביעות כאלה כל אזרח א״י שרכש את נתינותו הא״ית עד לתאריכים

 הבאים: • •

 בנוגע לתביעות נגד: י

 איטליה — 3 בספטמבר 1943,
 בולגריה — 28 באוקטובר 1944,
 הונגריה — 10 בינואר 1945,
 רומניה — 12 בספטמבר 1944.

 התביעות צריכות להיות חתומות כחוק ע״י התובעים וצריכות לציין את הסעיף הנוגע בדבר
 של חוזה השלום עם המדינה הנתבעת. התביעות צריכות להכיל:

 (א) את התאריך אשר בו רכש התובע את נתיבותיו הא״ית:

 (ב) פרטים בנוגע לרכוש:
 (1) כתובת מלאה של הרכוש או תאור המאפשר לזהות את הרכוש:

 (2) פרטים בנוגע לבעלות התובע או בבוגע אכויותיו ברכוש?
 (3) תאריד רכישת הרכוש

 (4) שם וכתובת של בא־כוח התובע, אם יש כזה: ־י

 (ג) פרטים על החרמה או על פעולות אחרות שעל ידיהן בלקחו מהתובע זכויותיו ברכוש ז
 במיוחד יהיה צורך לפרט ע״י איזו פעולת החרמה (הלאמה, תהוקת קרקעות וכר) הוחרם

 הרכוש ?

 (0 אינפורמציה אם הוגשה כבר פעם לממשלה ד^תבעת תביעה להחזרי הרכוש הנתבע,
 ומה המצב הנוכחי בענין זה.

 במקרים שאין אפשרות להחזיר את הרכוש או שכתוצאה מהמלחמה נגרם הפסד לתובע ע״י
 זה שהרכוש ניזוק, או נעשתה נגדו אתו פעולה אחרת, יהיה התובע רשאי לתבוע בתור פצדים

 את הסכום הדרוש לתיקון הרכוש או לחידושו.
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 4. בלי לקבל על עצמה שום אחריות׳ מוכנה ממשלת ישראל לתת כל סיוע לתביעות התובעים׳
 אם תהיה בעתיד אפשרות לכך; ולכן היא מציעה לתובעים שיפקידו׳ אם ירצו בזה׳ אצל
 רשם חובות האויב׳ תל־אביב׳ רח׳ מקוד. ישראל 25׳ ת. ד. 443׳ שלושה העתקים של תביעו
 תיהם נגד הממשלות הנתבעות ולציין במכתביהם המלוים את המספרים של כל רישום קודם.

 כ״ה באב תש״ח (30 באוגוסט 1948) רשם חובות האויב

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

 מחלקת ההוצאה של בנק אנגלו־פלשתינה בערבון מוגבל. דין וחשבון
 על הנכסים וההתחייבויות בסיום העבודה ביום 1 לספטמבר 1948.

 ל״י

. י . . . — . .  זהב .
 יתרות במטבעות זרות —.000׳1,736

 שטרי כסף של ועדת המטבע הפלשתינאית (א״י). . . —.000׳464׳12
— . . .  שטרי אוצר ושטרי התחייבות של הממשלה .
— . .  שטרי חוב׳ שטרי חליפין והלואות לבנקים . .

 שטרי בנק במחזור ... . . —.000׳200׳14

ת ו ע ן ט ו ק י  ת
 בדין וחשבון של מחלקת ההוצאה של בנק אגגלו־פלשתינה ־ בערבון מוגבל שנתפרסם
 בעמי 96 של העתון הרשמי מסי 17 מיום כ׳ באב תש״ח (25 באוגוסט 1948) במקום ״15 לאוגוסט״

 צריך להיות ״25 לאוגוסט״.

 בית המשפט המחוזי בתל-אביב.
 תיק ירושה 147/48
 בעניו עזבון המנוחים בדוד קנטור ואלחנן בר

 קנטור משבלי, ליטא.
 המבקשת: נחמה קריסטל לבית קנטור, מתל-אביב,
 ע״י באיכוחה עורך הדין דייר ד. רבינוביץ מדחי לילינבלום

 46, תל-אביב.
ה נ מ ז  ה

 להוי ידוע כי נחמה• קריסטל י לבית קנטור הגישה
 לבית המשפט המחוזי בתל־אביב בקשה למתן צו המכריז
 על ירושת עזבון המנוחים במד קנטור ואלחנן בר
 קנטור׳ משבלי, ליטא, וכי בית המשפט ידון בבקשה זו

 כעבור 30 יום מיום פירםום הזמנה זו.
 על כל אדם התובע איזו טובת הנאה בירושה הב״ל
 להופיע בבית המשפט תוך התקופה הנ״ל, אחרת יתן בית

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

 י״ז באב תש״ח (22 באוגוסט 1948).

 בית המשפט המחוזי בתל־אביב.
 תיק ירושה 148/48

 בענין עזבון המנוח קלמן קנטור משבלי, ליטא.
 המבקשת: נחמה קריסטל לבית קנטור, מתל-אביב,
 ע״י בזדכוחה עודד הדין דייר ר. רבינוביץ, מרח׳ לילינבלום

 46, תליאביב.
ה נ מ ז  ה

 להוי ידוע כי נחמה קריסטל לבית קנטור הגישה
 לבית המשפט המחוזי בתל־אביב בקשה למתן צו המכריז
 על ירושת עזבון המנוח קלמן קנטור משבלי, ליטא, וכי
 בית המשפט ידון בבקשה זו כעבור 30 יום מיום פירםופ

 הזמנה זו.
 על כל אדם התובע איזו טובת הנאה; בירושה הנ״ל
 י להופיע בבית המשפט תוד התקופה הנ׳׳ל, אחרת יתן בית

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

 י״ז באב תש״ח (22 באוגוסט 1948).

 בית המשפט המחוזי בתל-אביב.
 תיק ירושה 111/48
 בענין עזבון המנוחה אהובה (הידועה גם בשש לובה)

 פלדמן, מרמת גן.
 המבקשת: בת שבע לוין מבית פלדמן, ע״י בא-כוחה

 עודד הדין א. קוםוי׳ שדרות רוטשילד 19, תל״אביב.

ה נ מ ז  ה
 להוי ידוע כי המבקשת בת שבע לוין מבית פלדמן
 הגישה לבית המשפט המחוזי בתל״אביב בקשה למתן צו
 המכריז על ירושת עזבון המנוחה אהובה (הידועה גם בשם
 לובה) פלדמן, וכי בית המשפט ידון בבקשה זו ביום

 כ״ח באב תש״ח (2 בספטמבר 1948) בשעה 9 בבוקר.
 על כל אדם התובע טובת הנאה להופיע במקום ובשעה
 הנ״ל, שאם לא כן יתן בית המשפט את הצו שימציא לנכון.

 ב. גלעדי, דשם.

 י״ד באב תש״ח (19 באוגוסט 1948).

 בית המשפט המחוזי בתל-אביב.

 תיק ירושה 134/48
 בענין עזבון המנוח אברהם הירש מינץ, מפולניה.

 המבקש: יעקב דוד מינץ, מתל״אביב, ע״י בא־כוחו
 עורך הדין ישראל שטנדל, רח׳ לילינבלום 40׳ תל-אביב.

ה נ מ ז  ה
 להוי ידוע כי מד יעקב דוד מינץ הגיש לבית המשפט
 המחוזי בתל-אביב בקשה למתן צו המכריז על ירושת עזבון
 המנוח אברהם הירש מינץ מפולניה, וכי ביה המשפט

 ידון בבקשה זו כעבור 30 יום מיום פירםום הזמנד! זו.
 על כל אדם התובע איזו טובת הנאה בירושה הנ״ל
 להופיע בבית המשפט תוד התקופה הנ״ל׳ אחרת יתן בית

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

 י״ג באב תש״ח (18 באוגוסט 1948).
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 בית המשפט המחוזי בתל-אביב.
 תיק ירושה 162/48

 בעניו המנוחה לני (הלנה) ויטנברג ׳מבית בורקון.
 המבקשת: מרטה ׳בודקון ע״י באי-כוחה עורבי הדין

 ד״ר מ. וולף ומ. פירון, שדרות רוטשילד 27, תל־אביב.

ה נ מ ז  ה
 להוי ידוע כי המבקשת מרטה בורקון פנתה לבית
 המשפט המחוזי בתל־אביב בבקשה למתן צו המכריז על
 ירושת עזבון המנוחה לני (הלבד!) ויטנבדג מתל-אביב,
 וכי בית המשפט ידון בבקשה הנ׳יל ביום י׳ באלול תש״ח

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

 לנכון.
 ב. גלעדי, דשם. י

 י״ז באב תש׳יח (22 באוגוסט 1948).

 בית המשפט המחוזי בתל-אביב.
 תיק ירושה 165/48

 בענין המנוח אברהם סקוםובםקי מתל-אביב.
 המבקשת: ביילה םקוסובסקי מתל-אביב.

ה נ מ ז  ה
 להוי ידוע כי המבקשת הגישה לבית המשפט המחוזי..

 בתל-אביב בקשה למתן צו המכריז על ירושת הקרקע מסוג
 ״מידי״ של המנוח אברהם םקוםובסקי מתל-אביב וכי בית
 המשפט ידון בבקשה זו בתל-אביב ביום ח׳ באלול תש״ח

 (12 בספטמבר 1948), בשעה 9 לפנה״צ.
 על כל אדם התובע טובתי הנאה להופיע במקום ובשעה
 הנ״ל שאם לא כן יתן בית המשפט את הצו שימצא לנכון.

 ב. גלעדי, דשם.

 י״ז באב תש״ח (22 באוגוסט 1948).

 בית המשפט המחוזי בתליאביב.
 תיק ירושה 166/48

 בענין המנוח אברהם סופר, מרחובות.
 המבקשות: חסידה גבעתי(סופר) וחנה פםקין(םופר)
 מרחובות, ע״י בא־כוחן עודד הדין יוסף אברהמי, מרח,

 מונטיפיורי 24, תליאביב.
ה נ מ ז  ה

 להוי ידוע כי חסידה גבעתי (סופח וחנה פםקין
 (סופר) מרחובות פנו לבית המשפט המחוזי בתל-אביב
 בבקשה למתן צו המכריז על ירושת עזבון המנוח אברהם
 סופר, וכי בית המשפט ידון בבקשה זו ביום ה׳ -באלול

 תש״ח (9 בספטמבר 1948), בשעה 9 לפנה״צ.
 על כל אדם התובע טובת הנאה בעזבון זה להופיע
 במקום ובשעה הנ׳יל, שאם לא כן יתן בית המשפט את הצו

 אשד ייטב בעיניו.
 ב. גלעדי, רשם.

 י״ז באב תש״ח (22 באוגוסט 1948).

 בית המשפט המחוזי בתל-אביב.
 תיק ירושה 168/48

 בענין האפוטרופסות על הקטנה דליה (חוה) בידה.
 המבקשת: תמר (סוסיה) בידה, מרח׳ ז׳בוטינםקי 11,
ד יוסף, צבי ד מ  תל־אביב, המיוצגת ע״י עודכי-הדין ד״ד ב
 שורץ, מיכאל כספי, חיים וילקנפלד, שרגא רוזין ואבשלום
 לשם, אשר כתובתם לצרכי מסירת מיםמכים היא ברחוב

 נחלת בנימין 52, תל־אביב.
ה נ מ ז  ה

 בתוקף צו בית המשפט המחוזי בתל-אביב׳ מתאריך
 היום, הריני מזמין בזה כל אדם להתיצב בבית המשפט הנ״ל
 במשד עשרה ימים מיום פירםומה .של הזמנה זו, וליתן טעם,
 אם יש בידו טעם כל שהוא, מדוע״ לא ינתן צו הממנה את
 תמר (סוסיה) בידה לאפוטדופםית על הקטנה האמורה ועל
 רכושה, שאס לא כן יגש בית המשפט ליתן את הצו שימצא

 לנכון.
 ב. גלעדי, רשם.

 י״ז באב תש״ח (22 באוגוסט 1948).

 בית המשפט המחוזי בתליאביב.
 תיק ירושה 151/48

 בענין עזבון המנוח -שלמה ליזר (אליעזר) פרנס
 מוארשה, פולניה.

 המבקשים: אהרן ישראל בורנשטין ומשה בורנשטין
 מתליאביב, ע״י בזדכוחם עורל, הדין משה ל. מילד, מרח,

 נחלת בנימין 55, תל-אביב.

ה נ מ ז  ה
 להוי ידוע כי אהרן ישראל בורנשטין ומשה בורנ-
 שטין הגישו לבית המשפט המחוזי בתליאביב בקשה למתן
 צו המכריז על ירושת עזבון המנוח שלמה ליזר (אליעזר)
 פרנס מוארשה, פולניה, וכי בית המשפט ידון בבקשה זו

 כעבור 30 יום מיום פירםום הזמנה זו.
 על כל אדם ;התובע איזו טובת הנאה בירושה הנ״ל
 להופיע בבית המשפט היד .התקופה הנ״ל, אחרת יתן בית

 המשפט את הצו שימצא לנכון.

 ב. גלעדי, דשם.

 י״ג באב תש״ח (18 באוגוסט 1948).

 בית המשפט המחוזי בתליאביב.
 תיק ירושה 158/48
 בענין עזבון המנוח ממס מינםטד מםטניםלבוב (פולניה).
 המבקש: אוסבלד (עובדיה) מיגסטד מדמת-גן ע״י

 באיכוחו עורך הדין ד״ד ל. אדלרשטיין, תל״אביב.
ה נ מ ז  ה

 להוי ידוע שאוםבלד (עובדיה) מינסטר פנה לבית
 המשפט המחוזי בתל-אביב בבקשה למתן צו המכריז על
 ירושת: עזבון המנוח מוזס מינסטר וכי בית המשפט ידון

 בבקשה זו כעבור 30 יום מיום פירםום הזמנה זו.
 על כל אדם התובע איזו -טובת הנאה בירושה הנ״ל
ך התקופה הנ״ל, אחרת יתן בית  להופיע בבית המשפט תו

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

 י״ז באב תש״ה (22 באוגוסט 1948).

 בית המשפט המחוזי בתליאביב.
 תיק ירושה 159/48

 בענין המנוח משה ויםוק מבנייברק.
 המבקשת: שרה בדכמן, מרח, בלפוד 13, תליאביב,
 ע״י באיכוחה עודד הדין מ. מיכאלובםקי מרח׳ אלנבי 69,

 תל-אביב.
ה נ מ ז  ה

 להוי ידוע שהמבקשת פנתה אל בית המשפט המחוזי
 בתל״אביב בבקשה למתן צו המכריז ,על ירושת עזבון
 המנוח משה ויסרק וכי בית המשפט הנ״ל ידון בבקשה זו
 ביום ה׳ באלול תש״ח (9 בספטמבר 1948) בשעה 9 בבוקר.
 על כל אדם התובע טובת הנאה להופיע במקום ובתאדיד
 הנ״ל, שאס לא כן יתן בית המשפט את הצו שימצא לנכון.

 ב. גלעדי, דשם.

 י״ז באב תש״ח (22 באוגוסט 1948).

 בית המשפט המחוזי בתל-אביב.
- תיק ירושה 160/48

 בענין ירושת המנוח שמעון שמשוני מתליאביב.
 המבקשים: אסתר לאה שמשוני וד״ד זאב שמשוני,
 מתל*אביב, ע״י באיייכוחם עוךכי־הדין ש. א. שצ׳ופק וי.

 מינץ, רח׳ לילינבלום 48, תל־אביב.
ה נ מ ז  ה

 להר ידוע כי המבקשים הגישו לבית המשפט המחוזי
 בתליאביב בקשה למתן צו המכריז על ירושת עזבון המנוח
 שמעון שמשוני, מתל״אביב וכי בית המשפט ידון בבקשה
 זו ביום ד׳ באלול תש״ח (8 בספטמבר 1948), בשעה 9 בבוקר.
 על כל אדם התובע טובת הנאה להופיע במקום ובשעה
 הנ״ל, שאם לא כן יתן בית המשפט את הצו שימצא לנכון.

 ב. גלעדי, דשם.
 י״ג באג תש״ח (18 באוגוסט 1948).
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 בית המשפט המחוזי בחיפה.
 תיק ירושה 36/48אי

 בענין המנוח אנדרי (המכונה גם מאיר) םילש.
 המבקשת: הילדה םילש לבית בדט, חיפה, עי׳י עודך־

 הדין ד״ד ו. א. שדויאר, רח/ הלל 28, חיפה.

ה נ מ ז  ה
 בתוקף צו בית המשפט המחוזי של חיפה מהיום הזה
 הנני מזמין בזה כל אדם להופיע בבית המשפט הנ״ל במשד
 10 (עשרה) ימים מתאריד פירםום הזמנה זו וליתן טעם
 לדבר אם יש לו איזה טעם שהוא מדוע לא יוכח, לא יקוים
 ולא ירשם העתק של הצוואה האחרונה של המנוח אנדרי
 (המכונה גם מאיר) סילש ומדוע לא תנתן תעודת קיום
 העתק הצוואה להילדה סילש הנזכרת בצוואה הנ״ל׳ שאס

 לא כן יגש בית המשפט ליתן תעודה זו כאמור.

 . ש. רוזנברג,. רשם.
ז באב תש׳יח (22 באוגוסט 1948). ״  י

 בית המשפט המחוזי בתל-אביב.
 תיק הוצאה לפועל 1808/46

 הודעה שניה על מכירת נכסי דלא ניידי
 מוצע למכירה פומבית הרכוש דלא ניידי הנזכר להלן
 של נפתלי (אברהם) פריבם, הממשכן, לכיסוי משכנתא
 ראשונה בםד —2450 לא׳יי בצרוף רבית, הוצאות ושכר
 עורך דין, המגיע לבעל המשכנתא אלפרד פרוידנטל,

 ע״י בא־כוחו עודך הדין ד״ד אוטו לוי.
 המכירה תתקיים במשרד ההוצאה לפועל, תל״אביב,
 במשך 15 יום מיום פירםום הודעה זו. הצעות תתקבלנה
 בכל יום שלישי בין השעות 10 לפני הצהדיים ד12 בצהריים,

 לאחד הפקדת 10% מערך הנכסים.

 הרכוש:
 1. מקום: מאיד שפיה (זכדון יעקב).

/  2. סוג: ״מירי,
 3. תאור: אדמת סלעים.

 4. חלקים: בשלמות.
 5. פרטי הרשום: גוש 11335, חלקות 11, 19 ד20. .

 6. שטח: חלקה 11 — 20.680 דונם, חלקה 19 — 26.088
 דונם, חלקה 20 — 51.100 דונם.

 7. שעבודים אחרים: משכנתא שניה בסד —.2500 לא״י
 לזכות לודויג בסטדמן.

 8. הערכה מטעם משרד ההוצאה לפועל: —22 לא״י לדונם,
 ובםה״כ 2153.096 לא״י.

 9. סכום מוצע: —1800 לא״י.

 יהודה טרייביש,
 המוציא לפועל, תל-אביב

 י״ג באב, תש״ח (18 באוגוסט 1948).

 בית המשפט המחוזי בתל-אביב.
 תיק הוצאה לפועל 378/47

 הודעה ראשונה על מכירת נכסי דלא ניידי
 הרכוש המתואר להלן של הלל פכטר, אברהם כהן,
 אליעזר אליגון ויצחק כהן, החייבים׳ מוצע למכירה כדי
 לפרוע חוב משכנתא ראשונה בסך של 3000 לא״י, בצרוף

 הוצאות ורבית המגיעות ליצחק סעאת.
 המכירה תתקיים במשרד ׳ ההוצאה לפועל בתליאביב
 במשך 30 יום מתאריך פירםום הודעה זו. הצעות תתקבלנה
 בכל יום שלישי בין השעות 10 לפנה״צ ר12 בצהרים,

 לאחד הפקדת 10% משווי הרכוש.

 הרכוש:
 1. מקום: פתח־תקוה, גבעת השלשה.

 2. מספדי הרשום: גוש 6373 (28), חלקה מם/ 16.
 3. סוג הקרקע: ״מידי״.
 4. שטח: 26.843 דונם.

 5. חלקים: בשלמות.
 6. גבולות: שטח מסודר.

 7. תאור: שטח קרקע ממערב למשק גבעת השלשה,
 בחלקו חרוש ובחלקו זרוע. תפוחי״אדמה ;ועליו בניין

 בית המשפט המחוזי בתל-אביב.
 תיק ירושה 186/18

 בעניו המנוח יצחק בר״ג מתל־אביב.
 המבקש: ד״ר גרשון בר״ג מתל-אביב, ע״י בא־כוחו
 עודד הדין ד״ד א. ו. קלימובםקי מרחוב לילינכלום 46,

 תל־אביב.

ה נ מ ז  ה
 בתוקף צו בית המשפט המחוזי של תל-אבי־: הנושא
 את תאריד היום על כל אדם המעונין להופיע בביה המשפט
 המחוזי בתל-אביב תוך 10 ימים מיום פידםום הזמנה זו וליתן
 טעם, אם יש בידו טעם כל שהוא, מדוע לא תקויים הצוואה
 האחרונה של המנוח יצחק בר׳יג בידי ד״ד גרשון בר״ג
 וד״ר עקיבא הופמן,.שאם לא כן יתן בית המשפט את הצו

 אשר ימצא לנכון.
 ב. גלעדי, דשם.

 כ״ו באב תש״ח (31 באוגוסט 1948).

 בית המשפט המחוזי בחיפה.
 תיק ירושה 31/48

 בענין המנוח משה אהרון המר מחיפה.
 המבקש: יצחק המר ע״י באי־כוחו עורכי הדין ב.
 כספי וע. ברנבלום׳ שכתובתם למסירת מיסמכים משפטיים

 היא ברחוב המלכים 49, חיפה.

ה נ מ ז  ה
 להוי ידוע לכל כי המבקש הנ׳יל הגיש לבית המשפט
 המחוזי בחיפה בקשה למתן צו המכריז על ירושת העזבון של
 המנוח משה אהרון המד מחיפה וכי בית המשפט.הנ״ל
 ישמע •את הבקשה הנ׳יל ביום ר באלול תש״ח (10 בספטמבר

 1948), בשעה 10 בבוקר.
 על כל אדם התובע טובת הנאה להופיע במקום ובתאריך
 הנ״ל, שאם לא כן יתן בית המשפט את הצו שימצא לנכון.

 ש. רוזנברג, דשם.
 י״א באב תש״ח (16 באוגוסט 1948).

 בית המשפט המחוזי בחיפה.
 תיק ירושה 32/48א
 בענין הירושה של המנוחה הלנה םודקין (לבית

 לנדאו) מקרקוב.
 המבקשת: אליזבט (אליזביטד״) לנדאו מחיפה.

ה נ מ ז  ה
 להוי ידוע לכל כי אליזבט לנדאו פנתה לבית המשפט
 המחוזי בחיפה בבקשה למתן צו המכריז על ירושת עזבונה
 של המנוחה הלנה םודקין (לבית לנדאו) מקרקוב וכי בית
 המשפט ידון בבקשה הנ״ל ביום יי׳א באלול תש״ח (15

 בספטמבר 1948), בשעה 10 לפנה״צ.
 על כל מי שיש לו איזו תביעה על העזבון להופיע
 במקום ובזמן הנ״ל, אחרת יתן בית הדין את הצו אשר

 יישר בעיניו.
 ש. רוזנברג׳ דשם.

ד באב תש״ח (19 בספטמבר 1948). ״  י

ת המשפט המחוזי בחיפה.  בי
 תיק ירושה 33/48אי
 בענין עזבון המנוח אברהם חייט מקודם אברהם

 קריג, מחיפה.
 המבקשת: זיםל בדדיגה מרח׳ עירק 72, חיפה.

ה נ מ ז  ה
 להוי ידוע כי המבקשת הגישה לבית המשפט המחוזי
 בחיפה בקשה למתן צו המכריז על יורשי המנוח אברהם
 חייט מקודם אברהם קריג, וכי בית המשפט המחוזי בחיפה
 ידון בבקשה זו ביום ששי, י״ג באלול תש״ח (17 בספטמבר

 1948), בשעה 10 בבוקר.
 על כל אדם התובע טובת הנאה להופיע במקום
 ובמועד הנ״ל׳ שאם לא כו יתן בית המשפט את הצו

 שימצא לנכון.
 ש. רוזנברג, דשם.

 י״ד באב תש״ח (19 באוגוסט-1948).



Ill כיד באב תש״ח 1.9.1948 עתון רשמי מם׳ 18 עמי 

 בן ?!ומה אחת ומכיל חדר אחד, פרוזדור, מטבח ומדפסת
 קטנה בכניסה לבית. הוא בסמל •משני צדדיו לבניני
 השכנים, בנוי מבלוקים׳ הגג מעץ ומכוסה רעפים.

 הבניין משמש לצדכי מאפיה.
 7. שעבודים אחרים: משכנתא שניה בסך 300 לא״י לזכות
 בנק ארצישראלי לתעשיה בע״מ ומשכנתא שלישית

 בסך 700 לא״י לזכות ראובן בילגוראי.
 8. השווי המוערך מטעם משרד ההוצאה לפועל: 925 לא״י.

 * 'י יהודה טדייביש,
 המוציא לפועל, תל־אביב

 י״ב באב תש״ח (17 באוגוסט 1948).

 פקידת ־השותפויות
 הודעות על רישום שותפויות

 הפרטים דלקמן מתאימים בכל מקדה לראשי הסדקים
 הבאים:

 1. שמותיהם וכתובותיהם של השותפים.
 2. שם העסק של השותפות.

 3. שמות השותפים המורשים לנהל את השותפות ולחתום
 בעדה.

 4. תאריך התחלת השותפות וגמידתה.
 5. המטרה.

 1. (א) גדליהו חלפון, רה׳ מגן 23, תל־אביב.
 (ב) אברהם חלפון,רח׳ מגן 23, תל־אביב.

 (ג) מאיר עזרא, רח׳ בד-כוכבא 33, תל־אביב.
 (ד) אליעזר חלמון, •ירח׳ מגן 23, תל־אביב.

 2. חלמון ובניו.
 3. כל שני שותפים ביחד.

 4. ההתחלה: כ״ה בתמוז תש״ח (1 באוגוסט 1948) t לזמן
 בלתי.מוגבל.

 5. יבוא בשר ובקר, תעשיית מוצרי בשר ומסחר כללי.
 (תיק מם׳ ש/56).

 הודעה על שינויים שחלו בפרטי השותפות:
 א. ו. י. מוגדבי.

 (א) שינוי בשם הפירמה.
 השם החדש: שלמה׳ אברהם ויעקב מוגרבי.

 (יב) שינוי בטיב העסק.
 מקודם: מסחר במנופקטורה ואריגים.

 עכשיו: סוחרים כלליים, הנהלת בתי קולנוע ומקומות
 שעשועים והשכרת נכסים דלא ניידי.

 (ג) שינוי ברשימת האנשים המורשים לחתום בשם השות
, יעקב ש. מוגדבי רשאים  פות: אברהם מוגדבי
 מעתה שניהם ביחד, או כל אחד לחוד, לחתום בשם

 השותפות.
 (תיק מם׳ 1465).

 הודעה על שינויים שחלו בפרטי השותפות: ״דינה,,.

 (א) שינוי בשותפים.
 יצחק מרוז ופרידדיד פרנס יוצאים את השותפות.

 יוסף יוכל ואסתר יוכל נכנסים במקומם.
 (ב) שינוי בר/שימת האנשים המורשים לחתום בשם השות־
 פות. מקודם": יצחק מרוז ופדידדיד פרנס באופן
 משותף. עכשיו: יוסף יוכל לבד׳ והוא היחידי שחתימתו

 תחייב את השותפות.
 (תיק מם׳ 5863).

 הודעה על שינוי שחל בפרטי השותפות: ״שומרון״

 שינוי בשותפים:
 יצחק כצמן יצא את השותפות* בניהו ועדיה נכנם

 כשותף כללי.
 (תיק מם׳ 6787).

-בית אריזה בנוי מבטוךיציקה עם גג רעפים, בשטח
, ממ״ר11 x 4 ו סככה בגודל של ^ ד י ל 1 1 ר ״ מ . מ x 7 

 דלת מתקפלת מברזל. על השטח נמצא צנור ברזל
 שהונה באופן זמני ע״י המשק גבעת השלשה.

 8. שעבודים אחרים: משכנתא ראשונה פארי פאםו ע״ם
 3000 לא״י לזכות גודגיה אגבהבה.

 9. שווי מוערך: 425 לא״י לכל דונם ובם״ה , 11,408 לא״י.
 יהודה טרייביש,

 המוציא לפועל, תל״אביב
 י״ג באב תש״ח (18 באוגוסט 1948).

 בית המשמט המחוזי בתל-אביב.
 תיק הוצאה לפועל 454/47

 הודעה שלישית על מכירת רכוש דלא ניידי
 מוצע בזה למכירה הרכוש המתואר להלן של ליאון
 םטריקובםקי, הממשכן, לכיסוי משכנתא ראשונה בסד
 —.1000 לא״י, בצרוף הרבית וההוצאות, המגיעה לבעל

 המשכנתא אהרן צרקוב.
 המכירה. תתקיים במשרד ההוצאה לפועל בתל״אביב
 במשד 30 יום מיום פירםום הודעה זו. הצעות תתקבלנה
 בכל יום ג׳ בין השעות 10 לפנה״צ ר12 בצהריים לאחר

 הפקדת 10% מערך, הרכוש.

 הרכוש:
 1. מקום: ליד המשך רח׳ רבי עקיבא, בני בדק.

 2. פרטי הרשום: חלקה 218 בגוש 6192, בני ברק.
 3. חלק: 1/2.

 4. שטח: 515 ממ״ר.
 5. סוג: ״מירי״.

 6. גבולות החלקה: שטח מסודר.
 7. תאור: באמצעות חכירות הדדיות רשומות חולק השמוש
 בחלקה, באופן שמחציתה הדרומית נמצאת בחכירת
 הממשכן ובחזקתו הבלעדית, לרבות הבנוי על המחצית
 הדרומית, היינו: בית בן שלשה חדרים׳ מטבח, חדר
 אמבטיה ובית כסא ומטבח שני. המחצית הדרומית הנ״ל

 גדודה בחוטי תיל.
 8. שעבודים אחרים: משכנתא שניה בםד —.500 לא״י
 לזכות שאול בן נפתלי לובלינםקי ומשכנתא שלישית

 בסך 965 לא״י לזכות ביסוס בע״מ.
 9. הערכת המחצית הדרומית הנמכרת: —.1800 לא״י.

 10. הערכה מטעם הממשכן: —.2800 לא״י.
 11. ההצעה הגבוהה ביותר עבור המחצית הנמכרת: —

. '•  1200 לא״י. ._•_׳•*׳
 יהודה טרייביש,

 המוציא לפועל, תל-אביב

 י״ג באב, תש״ח (18 באוגוסט 1948).

 בית המשפט המחוזי בתל-אביב.
 תיק הוצאה לפועל 35/48

 הודעה ראשונה על מכירת נכסי דלא ניידי
 מוצע בזה למכירה הרכוש המתואר להלן. של יוסף
 סכר, הממשכן, לכיסוי חוב ,משכנתא ראשונה בסד 500 לא״י
 בצרוף דבית והוצאות המגיע לבעל המשכנתא יצחק פסח,
 ע״י בזדכוחו עורך הדין ד״ד ב. גז׳בינש, מרח׳ לילינבלום

 46, תל־אביב.
 י המכירה תתקיים במשרד ההוצאה לפועל בתל-אביב,
 במשך 30 יום מיום פירםום הודעה זו. הצעות תתקבלנה
 בכל יום שלישי בין השעות 10 לפנה״צ ר12 בצהדיים.

 על המציע להפקיד 10% מערד הנכסים.
 הרכוש:

 1. מקום: שכונת התקוה.
 2. סוג: אדמת ״מולק״.

 3. מספדי הרישום: גוש 7066׳ חלקה 32.
 4. חלקים: 153 חלקים מתוד 569 חלקים.

 5. שטח: 569 ממ״ר.
 6. תאור; על החלקה כולה קיימים בניינים שונים שנבנו
 ומשתייכים לאנשים שונים. הבניין של הממשכן הוא
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 גמנסיח ריאלית ״בלפור״ חברח לתרבות וחנוך בע״מ
 (בפרוק מרצון).

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 206 מפקודת החב*
 רות׳ שהאספה הכללית האחרונה של החברים של החברה
 תתכנס ביום ט״ז באלול׳ תש״ח (20 בספטמבר, 1948),
׳  בשעה 3 אחר הצהרים במשרדי רוזנםקי, שטרן ושות,
 שדרות רוטשילד 26׳ תל־אביב, לשם הגשת דו״ח סופי של
 המפרק המדאה כיצד התנהל פירוק העסקים ומה עשו
 בנכסי החברה, וכדי לשמוע באורים נוספים מאת המפרק
 ולהחליט כיצד להתנהג בפנקסים ובניירות של החברה ושל

 המפרק.

 יהושע ישר, המפרק.
 ג׳ באב תש״ח (8 באוגוסט 1948).

 ) הודעות על פירוק שותפויות

 ו.
 י. גורניצקי את א. פולונםקי.

 נמסרת בזה הודעה כי השותפות הנ״ל שעליה נתפרסמה
 הודעה בעתון הרשמי מספר 1137 מיום 30 באוקטובר 1941,
 עמוד 1090, נתפרקה ביום כ״ה בתמוז תש״ח (1 באוגוסט

.(1948 
 (תיק מם׳ 3995).

.11 
 ענבי, כהן את אשד.

 נמסרת בזה הודעה כי השותפות הנ״ל נתפרקה ביום
 י״ג בתמוז׳ תש״ח (20 ביולי 1948).

 תיק מם׳ 8373).

 המחיר 100 מא״י נדפס בהרשאת הממשלה הזמנית בדפוס קואופרטיבי ״הפועל הצעיר״ בע״מ.




