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 מודעה.

 הצעת הפקודה דלקמן מתפרסמת בזה קודם לקבלתה תוקף חוקי בהתאם לסעיף 17 (1) (ד)
 מדבר המלך במועצה על פלשתינה (א״י), (תקין), 1923.

 א. ל. קירקבדייד
 11 באוגוסט, 1937. סופר למועצה הפלשתינאית (א״י).

 הצעת פסודה,

 פקודה הבאה להגדיר שטחים ידועים בקשר עם זכיון לניקוזן וליבשן של האדמות הידועות בשם אזור
.  החולה ולקבוע הוראות בנידון שאר ענינים בקשר עם כך

 הואיל, וביוני, 1930, ניתן זכיון ע״י הממלכה העותומנית הקיסרית למוחמד עומר ביהום ומישל
 סורםוק לניקוזן וליבושן של האדמות הידועות 'בשם אזור החולה?

 והואיל וחברה הידועה בשם החברה הםורית־עותומנית לחקלאות בע״מ נוסדה ע״י מוחמד עומר
 ביהום ומישל םורםוק הנ״ל לצורך הוצאתם לפועל של תנאי הזכיון הנ״ל?

 והואיל וביום 3 באוקטובר, 1934, העבירה החברה הסורית־עותומנית לחקלאות בע״מ הנ״ל את
 הזכיון הנ״ל לחברת הכשרת הישוב בע״מ, (שתקרא להלן ״בעלי הזכיוך ומונח זה יכלול את באי

 כחה של בעלי הזכיון) ?

 והואיל ובפסקי דין שונים מאת הפקיד המסדר נקבעו הגבולות של אזור הזכיון הנ״ל והאזור
 הנ״ל (שיקרא להלן ״אזור הזכיוך) נרשם בספרי האחוזה על שמו של הנציב העליון?

 והואיל והזכיון הנ״ל מכיל הוראות ידועות בנוגע לשטח של עשרת אלפים דונם טורקיים
 בקירוב, שיש עליו טענה שיובש ע״י אריסים?

 והואיל והנציב העליון החליט בהסכמת בעלי הזכירן ליחד מתוך אזור הזכירן שטח או שטחים
 שלא יעלו על 15,772 דונמים מטריים בם״ה (שיקרא להלן ״השטח המיוחד״) שישמש (בין שאר
 הדברים) כדי להעביר אליו את כל האריסים או מקצתם או שאר אנשים המחזיקים עתה בכל
 חלק או חלקים אחרים מאזור הזכירן כדי להבטיח לבעלי הזכירן בעלות מידית וחפשית ללא הפרעה
 על שאר אותם השטחים (שייקראו להלן באופן כללי ״אזור הזכיון הבלתי מיוחד״) וכי השטת

 המיוחד ייחשב כאילו הוא כולל את השטח של ש10,0 דונמים טורקיים בקירוב האמור לעיל?

 והואיל ולמטרות האמורות לעיל צריך שהגבולות של השטח המיוחד ושל האזור הבלתי מיוחד
 יקבעו ויםומנו, וכי'גבולות האזור הבלתי מיוחד ירשמו בספרי האחוזה ?

 והואיל ונתמנה פקיד ע״י הנציב העליון לקבוע ולסמן את גבולות האזור המיוחד וגבולות האזור
 הבלתי מיוחד ואותו פקיד אמנם קבע וסמן את גבולות האזורים הנ״ל?

 הנציב העליון לפלשתינה (א״י) מחוקק בזה בעצתה של המועצה הפלשתינאית (א״י) לאמוד: —

 1. פקודה זו תקרא פקודת זכיון החולה (גבולות), 1937. השס הקצר.

 2. —(1) השטח המיוחד יהא אותו השטח או השטחים המסומנים בצבע אדום גבולות השטח
י המיוחד והשטח ״ ה ע מ ו ת ח ן ו ו פ צ ז  במפת המדידות מיום 22 ביולי, 1937, המונחת אצל מושל מחוז ן
 , הבלתי מיוחד.

 מנהל עניני הקרקעות והמדידות.
 (2) האזור הבלתי מיוחד יהא אותו השטח המסומן בצבע כחול במפת המדידות

 הנ״ל ?

 3. רושם הקרקעות בצפת ירשום בספרי האחוזה את גבולות האזור הבלתי רישום השטח
• ד ח י י  עברות. מיוחד כפי שצוינו בתכנית המדידות הנ״ל. ״?״! מ

 4—(1) בהתחשב עם תנאי הזכיון או כל זכיון הבא במקומו יהיו בעלי הזכירן
 האנשים היחידים הזכאים לבעלות על שטח הזכירן הבלתי מיוחד, ואסור לכל
 אדם אחר להחזיק, לעבד או להשתמש בכל זכויות או לעשות כל מעשים בשטח

 הזכירן הבלתי מיוחד אלא עפ״י רשיון בכתב מאת בעלי הזכיון.
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 (2) כל העובר על הוראות סעיף זה, יוצא, בצאתו חייב בדין, משטח הזכיון
 הבלתי מיוחד, ויהא כמו כן צפוי למאסר ששה חדשים או לקנס של חמשים

 פונט או לשבי העבשים כאחד.

 שמירת זכויות 5. שום דבר האמור בפקודה זו לא יפגע בזכויות ובפריביליגיות של בעלי
י הזכיון עפ״י הזכיון או כל זכיון הבא במקומו, לגשת לשטח המיוחד, או לצאת ז י י כ ז י ה 5 ע  ב

 הימנו, לעשות ולהוציא לפועל באותו שטח כל עבודות נקוז, יבוש ושאר עבודות
 העומדים לעשותן או שיש לעשותן עפ״י הזכיון או כל זכיון הבא במקומו בהתחשב

 עם תנאי אותו זכיון ובהתאם לאותם תנאים.
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 מודעה.
 הצעת הפקודה דלקמן מתפרסמת בזה קודם. לקבלתה תוקף חוקי בהתאם לסעיף 17 (1) (ד)

 מדבר המלך במועצה על פלשתינה (א״י), (תקין), 1923.

 א. ל. קירקבדייד
 4 באוגוסט, 1937. סופר למועצה הפלשתינאית (א״י).

 הצעת פקודה.

 פקודה המתקנת את פקודת חוק הקרקעות (תקון).

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

 השם הקצר. 1. פקודה זו תקרא פקודת חוק הקרקעות (תקון), 1937, ותקרא כאחד עם
. פקודת חוק הקרקעות (תקון), שתקרא להלן בשם הפקודה העיקרית. ה  פרק ע

 הוספת סעי* חדש 2. הפקודה העיקרית תתוקן ע״י הוספת הסעיף דלקמן לפקודה העיקרית
. if^ *לפקודה העיקרית ^*״.״י 

1 כסעיף 10: - ף 0 י ע ם  כ

׳ 10. החל מיום קבלת התוקף של פקודת חוק הקרקעות ם י נ ' נ ם ב ו ש ר ז 5 י א  ״
 עצים ובו׳ או ליתז , , , ,

 עבורם תעודת־קניז. (תקון) לא יעשה כל רישום ולא תנתן כל תעודת קנין בנידון:
 (א) הבעלות על עצים, או

 (ב) הבעלות על בנינים, או
 (ג) כל זכות לבנות או להוסיף על בנינים בנויים,

 על גבי קרקע;
 בתנאי שהוראות סעיף זד, לא תחולנה על כל עץ, בבין
 או זכות, שביום קבלת התוקף של פקודת חוק הקרקעות
 (תקון), 1937, כבר היו רשומים במשרד רישום ספרי האחוזה׳/

. ם י ק ו מ י נ ה ת ו י ל כ ת  ה

 עפ״י פקודת חוק הקרקעות "(תקון) היה אפשר עד עתה לרשום את הבעלות על בנינים ועצים
 באופן נפרד מן הבעלות על הקרקע שעליהם בנויים אותם בנינים או נטועים אותם עצים. בעבד
 הביא דבר זה לידי ערבוביה, ולפעמים לא י רחוקות נשארה הבעלות רשומה בפנקס לאחר שנהרסו
 הבנינים או שנעקרו העצים. יתר על כן הרי זה בהתאם לעקרוני־החוק הקבועים כי הבעלות

 על בנינים ועצים ודברים המחוברים בקרקע תהא בידי בעל הקרקע.

 2. בהתאם לכך מתקנת פקודה זו את הפקודה העיקרית ע״י הכנסת סעיף הקובע הוראות נגד
 רישום בעלות על עצים או בנינים שתהא עתה בידי בעל הקרקע שעליהם הם עומדים. להוראה

 זו נוסף תנאי כדי לשמור על רישומים קיימים.

 ו. י. פיצג׳רלד
 4 באוגוסט, 1937. היועץ המשפטי.
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 מנוי הונסול.

. ה ע ד ו  מ

 הנציב העליון מצוד, להודיע ברבים כי מר ג׳ורג׳ פ. קנן נתמנה ע״י ממשלת ארצות הברית
 כקונסול של ארצות הברית בירושלים, וכי הוא הוכר באופן זמני ע״י הוד מעלתו בתפקיד זה עד

 התקבל כתנדהמנוי של הוד מלכותו.

 בפקודת הוד מעלתו,

 ו. ד. בטרשיל
 המזכיר הראשי.

 גמר מנוי ממלאי מקום.

— : י  הנציב העליון מצוה להודיע ברבים כ

ו של מר ד. ק. ברמקי, מפקח, מדרגה K , מחלקת י ו  מנ
 העתיקות, כממלא מקום, שנתפרסם בעתוז הרשמי, גליון 676

.1937 ,  מיום 25 במרץ, 1037, נגמר ביום 21 ביולי

,K. ו של מר ק. פ. הדינגהאס, עוזר למפקח, מדרגה י ו  מנ
 מחלקת המשטרה ובתי הסוהר, כממלא מקום, שנתפרסם בעתון׳
, ולי  הרשמי גליון 704 מיום 15 ביולי, 1937, נגמר ביום 29 בי

 1937. י - .

יו של מר ר. פ. ג׳רדין, מפקח ראשי• על רישום קרקעות,  מנו
, מחלקת הקרקעות והמדידות, כממלא מקום, שנתפרסם F מדרגה 
 בעתון הרשמי גליון 670 מיום 25 במרץ, 1937, נגמר ביום 5

 י באוגוסט, 1937.

, מחלקת H י חנה, פקיד הקרקעות, מדרגה ר ט י מ ר יו של מ  מנו
 הקרקעות והמדידות, כממלא מקום, שנתפרסם בעתו! הרשמי
 גליון 676 מיום 25 •במרץ, 1937, נגמר ביום 5 באוגוסט,

.1937 

, מחלקת K מנו י ו של מר מ. ארמאן, פקיד הקרקעות, מדרגה 
 הקרקעות והמדידות, כממלא מקום, שנתפרסם בעתו! הרשמי
 גליוז 676 מיום 25 במרץ, 1937, נגמר ביום 5 באוגוסט, 1937.

ו של מר א. ס. קירקברייד, עוזר לנציג הבריטי, מדרגה י ו  מנ
 F , עבר־הירד! מזרחה, כממלא מקום, שנתפרסם בעתה הרשמי,
 גליון 692 מיום 20 במאי, 1937׳ נגמר ביום 6 באואנוסט, 1937.

ו של מר א. נ. לאו, עוזר למזכיר הראשי, מדרגה י ו  מנ
 המזכירות, כממלא מקום, שנתפרסם בעתו! הרשמי גליון 704

 מיום 15 ביולי, 1937, נגמר ביום 11 באוגוסט, 1937.

 גמר מנויים.

— : י  הנציב העליון מצוה להודיע ברבים כ

, המזכירות, ו של מר מ. נורוק, עוזר למזכיר, מדרגה ע י ו  מנ
 נגמר עם העברתו לאוגנדה ביום 7 במרץ, 1937.

ת האוצר, ו של מר ר. לה־מר, עוזר ראשון לראש בי י ו  מנ
, בית־האוצר, נגמר עם העברתו לניגריה, ביום 28 F מדרגה 

 ביולי, 1937.

ו של מר חסן כאלידי, עוזר לפקיד המסדר, מדרגה י ו  מנ
 מחלקת הקרקעות והמדידות, נגמר ביום 28 ביולי, 1937.

 תקון טעות. •

- תאריד צאתו לפגרא של ג׳מיל אפ׳ חביבי, שופט־שלום,
ה 695, מיום;; לי  מחלקת בתי־המשםט, שנתפרסם בעתו! הרשמי ג

 3 ביוני, 1937, כ־2.5.37״ צ״ל ״27.4.37״.

 9 באוגוסט, 1937.

 מנויים וכף.
 מנוי.

ות עוזר למזכיר,  הנציב העליון מנה את מר י. ם. קורנס, להי
 מדרגה המזכירות, החל מיום 15 ביולי, 1937.

 מנוי ממלאי מקום.

— : ת  הנציב העליון מנה א

טי הזמני ו. י. אואן, מחלקת המשטרה ובתי: הברי  המפקח.
, י נ ו , החל מיום 1 בי M מדרגה ,  הסוהר, לכהן כמפקח בריטי

 1937, ועד לצו חדש.

. לכהן  מר ח. -קוזלוב, פקיד, מדרגה.• M, המחלקה המשפטית,
, החל מיום 27 ביולי, 1937, G כמקבל נכסים רשמי, מדרגה 

 ועד לצו. חדש.

 מר מ. שין?, מפקח על תחנת מטעים, מדרגה 0, מחלקת
) N י המטעים, מדרגה נ י  החקלאות והדיג, לכהן במדריד •בענ

 מיום 25 ביולי/ ועד ליום 15 בספטמבר, 1937, ועד בכלל.

M מר ב. הולדר, פקיד־דואר, טלנרפיסט וטלפוניםט, מדרגה 
 מחלקת הדואר והטלגרף, לכהן. כמחסנאי ראשי, החל מיום 1'

 באוגוסט, 1937, ועד לצו חדש.

, מחלקת N מר א. זילברשטיין, עוזר לפקיד וטרינרי, מדרגה 
, טבריה, K מדרגה ,  החקלאות והדיג, לכהן כפקיד וטרינרי

 החל מיום 4 באוגוסט, 1937, ועד לצו חדש.

, הנהלת F מר י. ה. ה. פולוק, עוזר למושל מחוז, מדרגה 
 הנגב, לכהן כמושל מחוז, מדרגה 0, החל מיום 4 באוגוסט,

 1937, ועד לצו חדש.

 מר י. בלומנפלד, מפקח, מדרגה K , משרד רושם האגודות
,F השיתופיות, לכהן כרושם האגודות השיתופיות, מדרגה 

 החל מיום 6 באוגוסט, 1937, ועד לצו חרש.

 מר פ. א. גריבס, עוזר ראשון למהנדס, חיפה, מחלקת עבודות
 הפיתוח בנמל חיפה, לכהן כמהנדס הנמל, החל מיום 9 באוגוסט,

 1937, ועד לצו חדש.

ז  אברהים אפ׳ םנובר, עוזר למפקח מחוזי, מדרגה •0
 מחלקת החנוד, לכהן כמפקח מחוזי, מדרגה K , מחוז הגליל,

ום-10 באוגוסס־•• עד •ליום 20 בספטמבר, 1937, ועד בכלל.  מי

,S.3 עוזר למפקח מחוזי, מדרגה , י  ־ עבד אל לטי1* אפ׳ טיבאו
, מיום 2 באוגוסט, K מחלקת החנוד, לכהן כמפקח מחוזי, מדרגה 

 עד ליום 12 בספטמבר, 1937, ועד בכלל.

 מר ר. פ. ב. ברוק, עוזר למהנדס, מדרגה G , המחלקה
 לעבודות צבוריות, לכהן כמהנדס הממונה על מחוז ירושלים,

 ־־יחל מיום 5 באוגוסט, 1937, ועד לצו חדש.

 מר ח. נ. סברי, פקיד דואר, טלגרפיסט וטלפוניסט, מדרגה
,L מחלקת הדואר והטלגר!*, לכהן כפקיד מפקח, מדרגה , N 

, 1937, ועד לצו חדש. י נ ו  החל מיום 1* בי
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 פגרא.

 הנציב העליון אשר את פגרתם של הפקידים דלקמן

 שם הפקיד משרה ומחלקה הפגדא שנתאשרה תאריך צאתו לחופשה

1.8.37 

1.8.37 

1.8.37 

.1.8.37 

.1.8.37 

.1.8.37 

.1.8.37 

1.8.37 

2.8.37 

.2.8.37 

.2.8.37 

5.8.37 

8.8.37 

8.8.37 

9.8.37 

9.8.37 

11.8.37 

12.8.37 

12.8.37 

14.8.37 

 יגם

42 

31 

31 

42 

42 

42 

42 

31 

42 

25 

42 

31 

132 

31 

80 

45 

92 

81 

61 

80 

 מפקח, רושם האגודות השיתופיות

 מפקח מחוזי, מחלקת החנוד׳

 עוזר לרופא הראשי, מחלקת הבריאות,

 שופט, ביהמ״ש המחוזי,
 מחלקת בתי־המשפט,

 שופט־שלום, מחלקת בתי־המשפט,

 מפקח, מחלקת העתיקות,

 שופט, ביהמ״ש המחוזי,
 מחלקת בתי־המשפט,

 בודק פירות,
 מחלקת החקלאות והדיג,

 מפקח מחוזי, מחלקת החנוד,

 שופט בבית־המשפט העליון,
 מחלקת בתי־המשפט,

 פקיד הנהלה, הנהלת מחוז הצפוז,

 רופא, מחלקת הבריאות,

 פקיד מבחן ראשי, מחלקת החנוד,

 מפקח על העליה, מחלקת העליה,

 מהנדס הנמל,
 מחלקת עבודות הפיתוח בנמל חפה, י

 עוזר למזכיר, המזכירות,

 עוזר למפקח,
 מחלקת המשטרה ובתי־הסוהר,

 עוזר לפקיד המסדר,
 מחלקת הקרקעות והמדידות,

 מפקח ראשי על בתיה״ס העבריים,
 מחלקת החנוד,

 עוזר למהנדס סניטרי, מחלקת הבריאות,

 ראםם אפ׳ כאלידי

 שריו* אפ׳ סובוח

 ד״ר מ. שישמנוגלו

 מעלת כבודו השופט עזיז דאודי

 זכי אפ׳ תמימי

 מר נ. מחולי

 מעלת כבודו השופט עיזת נמאר

 עלי אפ׳ עפיפי

 מוםטפה אפ׳ דבאג
 מעלת כבודו השופט נ. פרומקיז

 בדיע אפ׳ בושרואי

 ד״ר מ. ם. מעלוף

 מד י. םומרביל

 מר ל. י. שניידר

 מר ג. ק. תומפסוז

 רוחי ביי עבד אל האדי

 מר ש. שי1*

 מר י. פרומקיז

 מר א. ילין

 מר ג. ר. פ. ויטם

 מודעה.
. ן ד ר ־ ה י ר ב ע ת ל ו ע י ס  נ

 מודיעים בזה לקהל כי כל תושב פלשתינה (א״י) הנכנס לעבר־הירדן נדרש להיות בעל פספורט

 או תעודת זהות חתומה ע״י פקיד מחוז נושאת את תמונתו של בעליה, פרט לנשים מושלמיות או

 ילדים שלמטה מגיל שש־עשרה.

 תעודות זהות אפשר לקבל חנם לפי בקשה במשרד המחוז של הנפה אשר בה גד המבקש.

 כל מבקש נדרש להמציא שתי תמונות (בגודל תמונת פספורט).

 9 באוגוסט, 1937.

 פרטים אפשר לקבל מאת פקיד המחוז בצפת ומאת מנהל
 עניני הקרקעות והמדידות בירושלים.

 2 באוגוסט, 1937.

 מודעה.

 רשיון מם׳ דר. 1269 מיום 21 באוגוסט, 1933, לעסוק במקצוע
 הרפואה שניתז לסלי אגוד בוטל מחמת מות בעליו.

ן ו ר י  ג. ו. ה
 3 באוגוסט, 1937. מנהל שירותי הרפואה.

 מודעה.

 מכירת נכסי הממשלה בעיר צפת,
 נפת צפת.

 נמסרת בזה מודעה על מבירה פומבית של חלקת אדמה
 השייכת לממשלה הנמצאת בעיר צפת שבנפת צפת.

 הנכס הרשום במשרד ספרי האחוזה בצפת בכרד 9, עמוד
 104, כולל חצי חלק מחלקת אדמת מירי רגילה שברובע
 היהודים בגודל של 2 דונמים ו־800 מטרים מרובעים בערד.
 רשימת ההצעות תהא פתוחה במשרדי המחוז בצפת מיום
 השני, 2 באוגוסט, 1037, שעה 9 בבקר ועד יום השני, 30
 באוגוסט, 1937, בשעה 12 בצהרים, אלא אם כן יוארך מועד זה.
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 צוויי הזמנה,

1. 

 בבית המשפט המחוזי של חיפה.

 בענין ירושת המנוח יעקב דבר מלבוב (פולניה).

 המבקשת; ינטה רבר מלבוב (פולניה) ע״י בא־בוחה עו״ר
 ד״ר זאב ביגל מחיפה.

 להוי ידוע לכל כי ינטה רבר פנתה ע״י בא־בוחה הנ״ל,
 לבית המשפט המחוזי של חיפה בבקשה לית! צו המכריז על
 ירושת המנוח יעקב רבר מלבוב (פולניה) שמת בלבוב, פולניה׳
 ביום 8 באוגוסט, 1030, וכי בית המשפט המחוזי של חיפה
 ירו! בבקשה הנ״ל ביום שלישי, 9 בספטמבר, 1937, בשעה 9

 בבקר.
 כל התובע טובת הנאה עליו להופיע במקום ובמועד הנ״ל,

 שאם לא כז יתן בית המשפט את הצו אשר יישר בעיניו.

 א. כטאר
 סופר ראשי לבית המשפט

 23 ביולי, 1937. המחוזי של חיפה.

. ת ו ע צ  ה

.1 

 מחלקת החקלאות והדיג.

 מוזמנות בזה הצעות להספקת 200־220 טון סוכר לבז דק
 להזנת דבורים למחלקת החקלאות והדינ ממחסני ערובה ביפו,

 תל־אביב וחיפה.
 טופסי הצעה ופרטים מלאים אפשר להשיג מאת הפקיד

 הוטרינרי הראשי, ת.ד. 483׳ ירושלים.
 הצעות במעטפות סגורות מסומנות ״סוכר להזנת דבורים״
 צריכות להניע למשרד הפקיד הוטרינרי הראשי, ת.ד. 483,
 ירושלים, לא יאוחר מיום השבת, 14 באוגוסט, 1937, שעה

 עשר לפני הצהרים.
 מנהל מחלקת החקלאות והדיג אינו מתחייב לקבל את ההצעה

 הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

ט י מ  י. מ. ס
 3 באוגוסט, 1037. י מ״מ מנהל מחלקת החקלאות והדיג.

.2 

 בבית המשפט המחוזי של חיפה.

 בענין המנוח חנה נצר חליווה מחיפה.

 המבקש.* נצר חנה נצר חל י ווה מחיפה.

 להוי ידוע לכל כי נצר חנה נצר חליווה פנה לבית המשפט
 המחוזי של חיפה בבקשה ליתן צו המכריז על ירושת המנוח חנה
 נצר .חלימה, שמת בחיפה ביום 27 באוקטובר, 1936, או םמוד
 לתאריך זה וכי בית המשפט המחוזי של חיפה ידון בבקשה הנ״ל

 ביום הרביעי, 15 בספטמבר, 1937, בשעה 9 בבקר.

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

 א. כטאר
 סופר ראשי לבית המשפט

 29 ביולי, 1937. המחוזי של חיפה.

.3 

 בבית המשפט המחוזי היושב לדין בתל־אביב.

 בענין המנוח בנימין מזה.

 בתוקף צו מבית המשפט המחוזי היושב לדין בתל־אביב,
 הנושא עליו את תאריך היום הזה׳ הריני מזמין בזה כל אדם
 להופיע בבית המשפט הנ״ל בתור עשרה ימים מיום פרסום מודעה
 זו וליתן טעם, אם יש בידו טעם כל שהוא, מדוע לא ינתן צו
 אפוטרופסות על בל זכויותיו וחובותיו של המנוח בנמיו מזה,
 לידי מר יצחק איזן, עורר־דין מתל־אביב׳ שאם לא כ! יגש בית

 המשפט ליחז את הצו הנ״ל כאמור.

ץ י ב ו ר ט נ  מ. ק
 1 באוגוסט, 1937. מ״מ המתרגם הראשי.

 הזמנה לקיום צוואה.

 בבית המשפט המחוזי של חיפה.

 בעניז המנוח יעקב סימון די ודיים.

 בתוקף צו מבית המשפט המחוזי של חיפה, הנושא עליו
 את תאריך היום הזה, הריני מזמין בזה כל אדם להופיע בבית
 המשפט הנ״ל בתוך 21 יום מיום פרסום מודעה זו וליתן טעם, אם
 יש בידו טעם כל שהוא, מדוע לא תאושר, תקויים ותרשם הצוואה
 והתוספת השייכת לה של המנוח . יעקב סימון די ודיים
 מאמםטררדם (הולנד), ומדוע לא תנתן תעודת קיומה לבטי די
 וריים מאמסטרדם הנזכרת בצוואה, שאם לא כן יתן בית המשפט

 את הצו הנ׳׳ל באמור.

 א. כטאד
 םופר ראשי לבית המשפט

 28 ביולי, 1937. המחוזי של חיפה.

 2. ן
 משרדי מושל מחוז הצפון,

 מוזמנות בזה הצעות להספקת מדי־חורף לגובי־מםים ושמשים ן
 בשרות הממשלה במחוזות הצפון והגליל. |
 את ההצעות בצרוף יחידת דוגמא שלמה מאיכות טובה יש |
 להגיש למשרדי מושל המחוז, חיפה, חדר מם׳ 9, לא יאוחר מיום |

 החמישי, 19 באוגוסט, 1937, בשעה 10 בבקר במעטפות נפרדות
 המסומנות: — !
 (א) הצעות למרי־חורף לגובי־מםים. !
 (ב) הצעות למדי־חורף לשמשים. |
 המציעים שהצעתם תתקבל נדרשים ליתן ערבות שתקבע ע״י 1
 מושל מחוז הצפון כרי להבטיח את קיומו המסוים של החוזה. |
 הערבות תוחזר לאחר שיוצא החוזה לפועל באופן משביע רצון. |

 אין הממשלה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או
 איזו הצעה שהיא.

.3 

 עירית רמאלה.

 י מוזמנות בזה הצעות לגמירת החנויות בשוק הירקות. כל
 הרוצה לעיי! בתנאים ובהוראות יפנה אל מזכיר עירית רמאלה.

 ההצעות במעטפות סגורות תתקבלנה עד יום החמישי, 19
 באוגוסט, 1937, בשעה 12 בצהרים.

 אין העיריה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר.

׳  ך. פראג
 20 ביולי, 1937. . יו״ר ועדת עירית רמאלה.

 מסירת חוזים
 1. החוזה להקמת נדר מסביב לאדמות הממשלה במקור ברוך
 נמסר ליוםף אפ׳ כאטיב מירושלים ב־2%/נ18 למטה מהערכת

 המחלקה לעבודות צבוריות.
 מועד החוזה חרש אחד.

 2. החוזה לבנין מחםדלמםפוא, בית מרקחת, מחסני מספוא
 לצבא, צריפים לצבא׳ בתי כסא ובתי רחצה למחנה חיל
 הספר של עבר הירדן בבית שא!׳ נמסר למר איברהים, אחטד
 אל מסרי מבית שאז ב־20% למטה מהערכת המחלקה לעבודות

 צבוריות.
 מועד החוזה 5 חדשים.

 3. החוזה לבנין חרר אוכל לקנטיז, בתי כסא ובתי רחצה
 למחנה חיל הספר של עבר הירד! בג׳םר אל מג׳מע, נמסר למר
 איברהים אחמד אל מסרי מבית שאז ב18% למטה מהערכת

 המחלקה לעבודות צבוריות.
 מועד החוזה 5 חדשים.

 4. החוזה לבנין במה ואיצטבות למחסני הדואר והטלגרף בדרר
 בית לחם—ירושלים, נמסר ליוסף אפ׳ כטיב מירושלים ב־2%/ג17

 למטה מהערכת המחלקה לעבודות צבוריות.
 מועד החוזה חודש ימים.
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 רשימת הסחורות הנטרפות שהוצלו מים חיפה בחדשי אפריל, מאי, ויוני 1937.

 תאור הסחורה שהוצלה היכן נמצאה שמו ומקום מגוריו של. המציל
 תאריך
 ההודעה

 המספר
 הסידורי

 חדד ושות׳,
 רחוב המלכים,
 חיפה.

 חיפה

 5 מ.

 6 מ.
. מ1 x 6 

 1 תבה מרצפות קיר
 1 שק צרורות שיש

 1 צרור מוטות ברזל, מסוג ׳1'
 1 ברזל זויות

 1 צרור צבורות מגולונים
 1 עגלודיד

1.4.37 21/37 

 חדד ושות,,
 רחוב המלכים,
 חיפה.

 3 צרורות ברזל עגול 5x0.01 מ. חיפה
 2 צרורות ברזל עגול x 5 0.006 מ,
 3 ברזלי זויות 2״ א 2״ א 2 מ.
 2 ברזלי זויות 2״א2״א^1 מ.
 4 1״2ברזלי זויות «x2x מ.

 7 פסי דקוביל
 2 תבות דקועי פח בשביל של

 1 צרור חוטי ברזל
 5x 3צרורות ברזל עגול 0.016 מ.
 2 צרורות רקועי ברזל x 1 11/2 מ.

30.3.37 22/37 

 חדד ושות/
 רחוב המלכים,
 חיפה.

10x̂ מ. חיפה 3 
 6״ א 7 מ.
. מ0.01 x 5 
. מ0.106 x 5 

 3 צבורות מלםמן
 1 צבור מלםמן

 2 צרורות מוטות ברזל
 1 צרור מוטות ברזל

31.3.37 23/37 

 חדד ושות/
 רחוב המלכים,
 חיפה.

 חיפה
 1״5x מ.
 4x^35 מ.
5x̂ מ. 2 
 x^5/2 מ.

 1 חבית חמר
 1 צרור צבורות

 1 עמוד ברזל
 1 צבור
 1 צבור

17.4.37 24/37 

 חדד ושות/
 רחוב המלכים,
 חיפה.

 25/37 18.4.37 7 עמודי ברזל 10 מטרים כל אחד. חיפה

 חדד ושות/
 רחוב המלכים,
 חיפה.

7x̂ מ. חיפה 6 
5x̂ מ. 1 
 14 מ״מ א 6 מ.

 1 צבור מלםמן
 1 צרור צבורות

 1 צרוד מוטות ברזל

19.4.37 26/37 

 חדד ושות,,
 רחוב המלכים,
 חיפה.

 12 צרורות ברזל עגול חיפה
 9 מוטות ברזל עגול

 3 צבורות מים של חרם 4״
 2 צבורות חרס 6״

 1 ארכובת ברזל 4״
 2 ארגזים מרצפות חרםיבה

21.4.37 27/37 

 חדד ושות/
 רחוב המלכים,
 חיפה.

 1 חבית חמר חיפה
 9 גלילים של חוטי ברזל עגול 6 מ״מ.

21צבורות ברזל ״x6 מ.

/4 2 
 2 צבורות ברזל ״x52מ.

23.4.37 28/37 

 חדד ושות׳,
 רחוב המלכים,
 חיפה,

 10 מ״מ6x מ. חיפה
 12 מ״מ א 4 מ.
 02%׳ א 6 מ.
 3 מ.
 4 מ. באורך

 1 צרור ברזל עגול
 1 צרור ברזל עגול

 1 צרור ברזל מסוג ׳?בי
 1 מטת ברזל

 3 צרורות עץ ישר
 1 צרור ברזל 6 מ״מ

27.4.37 29/37 
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 תאריך תאור הסחורה שהוצלה היכן נמצאה שמו ומקום מגוריו של המציל
 ההודעה

 המספר
 הסידורי

 חדד ושות/
 רחוב המלכים,
 חיפה.

 1 צנור מלםמן 8״ א 12 מ. חיפה
 1 ארגז מרצפות חרסינה
 1 ארגז מרצפות חרסינה

 1 צנור חרם

28.4.37 30/37 

 חדד ושות/
 רחוב המלכים,
 חיפה.

 2 צרורות ברזל עגול 10 מ״מא6 מ. חיפה
 1 צרור ברזל זויות 3א3ס׳א4 מ.
 1 צרור ברזל עגול 10 מ״מא12 מ.
 1 כפים ברזל, 14 ס״מא9 מ.
 2 כפיסי ברזל 16ס״מא7 מ.

26.4.37 31/37 

 חדד ושות/
 רחוב המלכים,
 חיפה.

 חיפה
 ן

 1 צרור ברזל זויות 10 א 5 ם״מ א 2 מ.

 1 צנור מלםמן 4״ א 8 מ.

 1 צרור צנורות 4!1״ א 6 מ.

 1 צרור צנורות 1״א5 מ.

 4 צרורות ברזל עגול 12מ״מא5 מ.

27.4.37 32/37 

 חדד ושות,,
 רחוב המלכים,
 חיפה.

 1 צנור מלםמן 10״ א 10 מ. חיפה
 10 חתיכות ברזל (פרופיל) 5א10ם״מא10 מ.
 2 קרשי עץ 5ם״מא10ם״מא5 מ.

28.4.37 33/37 

 חדד ושות/
 רחוב המלכים,
 חיפה.

 20 מוטות ברזל עגול 16מ״מא5 מ. חיפה
 3 צרורות ברזל עגול 20מ״מא10 מ.
 5 מוטות ברזל שטוח 5מ״מא3ם״מ.
 1 חתיכת ברזל מסוג יסי10ס״מא5ס״מא6 מ.

29.4.37 34/37 

 חדד ושות/
 רחוב המלכים,
 חיפה.

 1 צנור מלסמן 10״ א 12 מ. חיפה
 1 חבית סידן קרביד

 1 גלגל חרוק
 2/!1 טון פחם־אבן (מרובעים).

 1 צרור מוטותברזל 5 מ.

 1 צבור 3״ א 6 מ.

30.4.37 . 35/37 

 חדד ושות/
 רחוב המלכים,
 חיפה.

 1 מוט ברזל זויות 5א5ם״מא4 מ. חיפה
 1 תבה של רקועי פח של.

 1 צנור מלםמן 8״ א 12 מ.

 2 צנורות חרס מלסמן 4״א1 מ.
 1 צנור חרם מלםמן 6״א1 מ,
 1 צבור חרם מלסמן 4״א60ס״מ.

1.5.37 36/37 

 חדד ושות,,
 רחוב המלכים,
 חיפה.

 1 כפיס ברזל 16ס״מא8 מ. חיפה
 2 צרורות צנורות 1״א5 מ.
 1 צנור 11/2״ א 5 מ.
 1 צרור ברזל עגול 12מ״מ.
 1 צרור ברזל עגול 6מ״מ.
 1 צרור ברזל עגול 16מ״מ.
 2 צרורות ברזל עגול 10מ״מ.

3.5.37 37/37 

 חדד ושות/
 רחוב המלכים,
 חיפה.

 38/37 5.5.37 17 צרורות ברזל עגול 12מ״מא4 מ. חיפה

 חדד ושות/
 רחוב המלכים,
 חיפה.

 39/37 6.5.37 20 צרורות ברזל עגול 12מ״מא4 מ. חיפה

 0/ע 206 איברהים זוביה,
? 1607 איברהים 1 0 

 אבו עדם, תחנת המשטרה,
 חיפה.

 40/37 2.1.37 39 קרשי עץ 10 רגל א 6אינ. א 1 אינטש. חיפה

 חדד ושות/
 רחוב המלכים,
 חיפה.

 41/37 15.6.37 8 צרורות רשתות חוטי ברזל 88/874:? חיפה



 עירית צפת
 סיכום ההכנסות וההוצאות לשנה המסתיימת ביום 31 במרץ, 1937

ת התקציב המאושר הוצאות ממשיות למעלה מן התקציב למטה מן התקציב ו א צ ו ה י ה פ י ע ת התקציב המאושר הכנסות ממשיות למעלה מן התקציב למטה מן התקציב ס ו ס נ כ ה י ה פ י ע  ס

 1 מיל פונט
 1 מיל פונט

 פונט מיל פונט מיל פונט מיל פונט פונט מיל פונט

6.615 
25.323 
—.038 

25.950 
9.205 
9.300 

140.080 
—.900 

610.385 
715.177 
447.962 

52.550 
134.795 

5.700 
255.080 

3.900 

617.— 
740.500 
448.— 

78.500 
144.— 

15.— 
115.— 

3.— 

 1. הנהלה כללית
 2. שירותי הבריאות

 3. בטחון צבורי
 4. עבודות צבוריות, הוצאות חוזרות

 ונשנות.
 5. שובות

 6. עבודות צבוריות יוצאות מן הכלל
 7. הספקת המים.

 8. פקדונות

42.595 
4.620 
5.535 

28.094 

64.025 
350.— 
6.915 

—.200 

436.094 
718.405 

5.380 
39.465 

171.025 
350.— 
105.915 

4.200 

408 
761 

10 
45 

107 

99 
4 

 1. מסי עיריה וארנוניות
 2. מסים

 3. קנסות והחרמות
 4. נכסי העידית

 5. שונות

 6. תמיכה מאת הממשלה
 7. הספקת המים

 8. פקדונות

76.431 140.980 2,225.549 

149.701 

2 , נ 6 1 .  ס״ה —

 יתרה בקופה ובבנק ביום 31 במרץ, 1937

52.750 449.234 1830.484 

544.766 

 ם״ה 1434

 יתרה בקופה ובבנק ביום 1 באפריל, 1936

 ס״ה 1,434 2,375.250 449.234 52.750 —.2,161 2,375.250 140.980 76.431

 זכי קדורה
 ראש עירית צפת

 בקרתי
 צ. א. די ב. בידן

1 מבקר החשבונות של העיריות 9 3 ׳ 7 י נ י י 1 ב 1 
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 פקודת החברות.

 ! מודעה.

 j .נמסרת בזה מודעה כי שרות אוטומובילים ״אביב״ אגודה
 ! שתופית בע״מ הפכה לחברה בערבו! מוגבל ונרשמה ביום 26
 | ביולי, 1037, כחברה בערבו! מוגבל בהתאם לסעיף 256

 | מפקודת החברות.

 ר. ו י נדהם
 10 באוגוסט, 1937. מ״מ רושם החברות.

 רישום שותפויות.
־ - • . ם י א ב ז ם לראטיי הפרנזים ו י מ י א ת ם דללמן מ י ט ר פ  ה

. ם י פ ת ר מ ל ה ם ט ה י ת ו ב ו ת כ ם ו ה י ת ו מ  1. ש
ת. ותפו ה טיל הטי מ ר י פ  2. מים ה

ם ו ת ח ל ת ו ותפו ם לגהל את הטי י ם חמורטי י פ ת ו ש ת ה ו מ  3. ש
 בעדה.

. ח ת ד י מ ג ת ו ו פ ת ו ש ת ה ל ח ת ך ה י ר א  4. ת
 5. המטרה.

 1. יהודה רוקח, חיפה.
 אברהם ברנהולץ, חיפה.

 דוד אביבי׳ חיפה.
 2. ״נגה״ עבודות חשמל ומכירת חמרי חשמל.

 ;;. שתים מתור שלוש החתימות תחייבנה את השותפות.
 .4 21.7.37—21.7.40, עם זכות לחידוש.

 5, צרכי חשמל.

 1. שלמה אוברלנדר, חיפה.
 אריה שטינהרדט, חיפה.
 2. אוברלנדר ושות׳, חיפה.

 3. שני השותפים יחדיו.
.1.7.38 — 1.7.37 4. 

 5 ביאות־כוח, יטפורט, אקספורט וקומיםיו!.

: ת י ל ל כ ת ה ו פ ת ו ש ו בפרטי ה ם שחל י י ו נ ש ב ה י ה על ט ע ד ו  ה

 עיזאת פדחת אל טהא ובהג׳ט אל אמערי.

 שנוי בשם הפירמה :
 השם הקודם.• עיזאת פרחת אל טהא ובהג׳ט אל אמערי.
 השם החדש: עיזאת פרחת אל טבה ובהגוט אל אטערי.

. ה ע ד ו  מ

 שותפות ״מטליזטור״.

 נמסרת בזה מודעה כי השותפות הנ״ל שנרשמה בבית המשפט
 המחוזי של חיפה ביום 3 באפריל, 1930, במס׳ 52/36 נתפרקה

 בהסכמתם ההדדית של השותפים.

. ה ע ד ו  מ

ע ו»י־ן י ד ו מ ת על אחרייית ה מ ס ר פ ת ה דלקמן מ ע ד ו מ  ה
. ה ת ו ת י מ ו על א ה א ת ו ג ו כ ה על ג ד ו ע ם מתן ת ו ש ה מ מ ו ס ר פ  ב

 ״אתא״ חברה לטכסטיל בע״מ.

 נמסרת בזה מודעה כי באספה הכללית של ״אתא״ חברה
 לטכסטיל בע״מ שנתקיימה ביום 15 ביוני, 1037, נתקבלו שתי

 ההחלטות דלקמ!: —

 1. לבחור מחדש, עד לאספה הכללית השניה:
  (א) כמנהלים את נ

 מר הנס מולר,
 מר אריך מולר,

 מר יעקב אברמוביץ.
 (ב) כמזכיר את: מר יוליוס להמן,

 (ג) כמבקר חשבונות את: ה״ה הטיס ושותפיו.

 דו״ח שבועי מל!וצר על ההסגר ועל
 המחלות המדבל!ות.

 לשבוע הגומר בחצות ליל 7.8.37

 1. הגבלות הסגר.

 כל שנוי לא חל מיום 31.12.36.

 ההגבלות דלקמן נהוגות עתה :

 תאריך הטלת
 החוף ההגבלה

15.3.37 
 נוסעים הבאים מבומביי

 בדרך האויר
 נגד חולירע

7.9.36 
 נוסעים הבאים מבומביי

 בדרך חים
 נגד חולירע

24.2.36 
 נוסעים הבאים מסיאם (ביהוד
 מבנגקוק) בדרך האויי־ והים

 נגד חולירע

9.9.36 
 נוסעים הבאים מקלקוטה

 בדרך האויר
 נגד חולירע

16.2.37 
 נוסעים הבאים מקראציי

 בדרך האויר והים
 נגד דבר

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

 דלקת תאריך ההודעה
 המקום טיפוס קרום המח

 תל אביב 2(א) _ 31.7.37

31.7.37 -  פתה תלוה מחוז יפו 1

31.7.37 -  שכונת בורוכוב, מחוז יפו 1

31.7.37 -  גבעת רמב״ם מחוז יפו 1

31.7.37 -  חיפה 1

31.7.37 -  קרית חיים מחוז חיפה 1

 חיפה 1(ב) 1 6.8.37

 (א) מקרה אחד הובא מנתניח, נפת טולכרם

 (ב) הובא מנהלל, נפת נצרת

 מודעה על רישום אגודות שיתופיות עפ״י פקודת
 האגודות השיתופיות.

— 4 . ם י א ב ם ח י ק ר פ ם לראשי ה י מ י א ת ם דלקמן מ י ט ר פ  ה

 1. שבי האגודה.
 2. ,משרד הרישום.

 3. תאריך הרישום.

 4. מטרות האגורה.

 1. מסעדה קואופרטיבית ״עולי פולניה״ אגודה שתופית בערבו!
 מוגבל.
 2. חיפה.

.28.7.37 3. 
 4. קואופרטיב של עובדים (בעלי מסעדות).

 1. דפוס הפועל המזרחי אגודה קואופרטיבית בערבו! מוגבל.
 2. תל־אביב.
.28.7.37 3. 

 4. קואופרטיב של עובדים (מדפיסים)
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 פרסום מודעות.

ת ו ע ד ו מ ל ת ו ו ע ד ו ה ם ל י ע ו ב ק י הפרשים ה ר י ה  אלה הם מ
: י מ ש ר  בעתו ן ה

ל י ו 500 מ נ מ י ר או חלק ה ו  לבל % ט

ל י ר 1000 מ נ טו / ר מ-2 ת ו ר אך לא י ר מ־!/־ טו ת ו  י
ל י ר 1500 מ ר מ־% טו ת ו ר אך לא י תר מ־% טו ו  י
ל י ר אחד 2000 מ ו ט ר מ ת ו ר אך לא י ר מ-% טו ת ו  י

 מחיר כל המודעות וההודעות ישולם למפרע.

 מודיעים בזה ברבים כי מודעות המיועדות לפרסום בעתו!
 הרשמי׳ בצירוף דמי הפרסום, יש לשלוח מכא! ולהבא ישר

 למנהל בית דפוס הממשלתי, ת.ד. 507, ירושלים.

 מודעות על רישום חברות, אגורות שיתופיות, סימני מסחר
 ופטנטים לא תקובלנה לפרסום אלא אם כ! הוגשו באמצעות

 הרושם המתאים.

 צווי ים בנוגע לאפוטרופסות על עזבונו של אדם שמת או על
 תעודת קיום צואה, וכל צו הנית! עפ״י פקודת החברות׳ או
 בהתאם לכל פקודה אחרת או צו מבית המשפט, ומודעות על
או על פרוקז של שותפויות לא תפורסמנה אלא אם כז '  רישומן

 נתאשרו לפרסום ע״י בית המשפט.

 מודעות על פרוק שותפויות לא תקובלנה אלא אם כן נחתמו
 ע״ י השותפים הנזכרים בהן או ע׳׳י באי־כחם החוקיים. חתימתו
 או סימן זהותו של חותם טעונים אימות ע״י הצהרה של עודד

 ריז.

 למודעה על פרוק שותפות שאינה חתומה ע״י כל השותפים
 או ע״י באי כחם החוקיים צריר לצרף הצהרה בשבועה מאת
 עורר די! האומרת שהמודעה ניתנת בהתאם לתנאי השותפות

 שאליה מתיחסת המודעה.

 ההודעות והמודעות דלקמן יפורסמו בעתו! הרשמי על אחריות
 המודיעים ולא יהא בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

 או אמתותן: —

 מודעות מאת מפרקי חברות, וכוי.

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

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

 בהודעה או במודעה.

| 

 2. כל אחד ממנהלי החברה מורשה לייצג את החברה לבדו ו
 ולחתום בשם החברה על כל חוזים׳ הסכמים, מסמכים, שטרות,
 שיקים ושטרי־חליפין, לנהל חשבונות בבנקים בשם החברה, לית!
 קבלות ושחרורים בנות־תוקף ובכלל לפעול בשם החברה בכל

 ענינים שהם.

 מזכיר החברה, מר יוליום לחמן, מורשה .בזה לייצג את
 החברה בפני כל בתי המשפט בפלשתינה (א״י), בכל משפטים,
 ערעורים, התנגדויות, פשיטות־רגל וכל שאר ענינים העומדים
 בפני בית־המשפט ובפני הנוטריון הצבורי וכל מוסדות ממשלתיים
 או עירוניים אחרים, והוא מורשה למנות ממלאי־טקום כבאי־בוח
 או סוכנים לצורך כל עגין מן הענינים האמורים לעיל ולחתום

 על שיקים, שטרי־חליפיז וחוזי מכירה. |

ץ ! י ליפשי  נפתל
 עו״ד. 1

 תקוגי טעויות.

.1 

 עתו! רשמי גליו! 705 מיום 22 ביולי, 1937, עמוד 1.-63 צר
 שמאל במקום שם החברה ״פיתוח ותעשיה בע״מ״, צ״ל ״פיתוח

 והתישבות בע״מ״.

.2 

 עתון רשמי גליון 098 מיום 17 ביוני, 1937, עמוד 520 —
 מודעה בנידון מנוי וערה מיעצת עפ״י תקנות סוכני הפטנטים.

 במקום ״א. א. טלפורד״ צ״ל ״ו. ט. ה. מלפורד״.

. ה ע ד ו  מ

 דמי חתימה.

פס ל הטו י ר 30 מ י ח מ ת ב ו נ ק ן הרשמי אפשר ל ו ת ע  את ה
ה של הממשלה, ב י ת ס ולצרכי כ ) או במשרד לדברי דפו י ״ א ) 
ה נ י ת ש ל פ ב ם ב י נ ו ת ע י ה נ כ ו ת ס א מ ם ו י ר פ ס ר ה ח ס  בכל בתי מ

: ם ה ה מ י ת ח ם, דמי ה רושלי  ת.ד. 507, י

 להציי שגה לשגה

ט נ ו ם 1.300 פ י ל י ) 700 מ י ״ א ה ( נ  בפלשתי

ט נ ו ם 1.500 פ י ל י ץ לארץ 800 מ  בחו

ת דואר ו א ח מ ה ם או ב י נ מ ו ז מ ב ת ( ו א ח מ ה ה ו מ י ת ח ת ל  בקשו
, י ת ל ש מ מ ם ה ת הדפו י הל ב ח למנ ת כסף) יש לשלו ו א ח מ ה  או ב

i .ם  ת.ד. 507, ירושלי

 נדפס בבית הדפום הממשלתי, ירושלים.




