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ה ע ד ו  מ
 הצעת הפקודה דלקמן מתפרסמת בזה קודם לקבלתה תוקף חוקי בהתאם לםעיף 17(1) (ד) מדבר המלך במועצה

 על פלשתינה(א״י), 1922, כפי שתוקן בסעיף 3 מדבר המלך במועצה על פלשתינה(א״י) (תקין). 1923.
 ג. ט. פארלי

 הסופר לועד הפועל הממשלתי.

 פקודת מם הבולים (תקיז), 1943.
 פקודה הבאה לתקן את פקודת מם הבולים.

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

 השפ הקצר.
 פרק קלג.

 תקון םע\ו< 74 מז
 הפקודה העיקרית.

 תקוז התוספת של
 הפקודה העיקרית.

 1. פקודה זו תקרא פקודת מם הבולים (תקון)׳ 1943, וקוראין אותה כאחת עם פקודת מם
 הבולים הקרויה להלן ״הפקודה העיקרית״.

 2. סעיף 74 של הפקודה העיקרית תתוקן —
 (א) ע״י החלפת הערת השולים בהערת השולים דלקמן:—

 ״הוראות בנידת מם הבולים על כרטיסים לשעשועים צבוריים״.
 (ב) ע״י בטול םעיף־קטן (1) הימנו והחלפתו בסעיפים־הקטנים דלקמן: —

 ״(1) לצדכי פקודה זו—
 ״דמי כניסה״ פירושו מחיר הכרטיס לשעשוע צבורי מלבד סכום
 כל מם שמועצת העיריה או מועצה מקומית מטילה על אותו

 מחיר או סכום כל מם אחר שמטילין אותו על מחיר זה«
 המונח ״שעשוע צבורי״ פירושו כפירוש שניתן לו בפקודת

 מם׳ 5 לש׳ 1035. השעשועים הצבוריים, 1935.
 (1א) כל העורך שעשוע צבורי, חייב להוציא כרטיסים ולרשום
 עליהם את דמי הכניסה הנכונים, ואם התרשל בכך או לא עשה זאת,

 קונםין אותו בקנס של עשרים פונט״.
 (ג) ע״י החלפת המלים ״שההכנסות של השעשוע״ המופיעות בשורה הראשונה של

 סעיף־קטן (3) מאותו סעיף, במלים ״שההכנסות של השעשוע הצבורי״.

 3. התוספת של הפקודה העיקרית תתוקן ע״י החלפת הפרט 38 הימנה בפרט דלקמן: —

 מיל
5 

10 
20 
30 
40 
50 
 10 אחתים מדמי הכניסה.

 כרטיםי־כניסה לשעשועים צבוריים.
 (1) כשרמי הכניסה הם —

 פחות מ־50 מיל
 הוא 50 מיל ולא יותר מ־100 מיל

 יותר מ־100 מיל ולא יותר מ־200 מיל
 יותר נד200 מיל ולא יותר פד300 מיל
 יותר מ־300 מיל ולא יותר מ־500 מיל

 יותר מ־400 מיל
 (ב) כל כרטיס עונה

 ״38.

 פ ט ו ר י ן.
 (1) כרטיסים לשעשוע צבודי שהכנסותיו תוקדשנה לצרכי דת או צדקה.

 (2) כרטיסים לכל הצגת תיאטרון או לנשף מוסיקלי, הנמכרים ע״י כל מוסד או אגודה
 שמנהל מחלקת החנוך מעיד עליהם כי הם: —
 (א) מוסד או אגודה לצרכי תרבות וחנוך ז

 (ב) שמטרתם העיקרית אינה לעשות דוחים כספיים.״

. ם י ק ו מ י נ ה ת ו י ל כ ת  ה
 פקודה זו מכניסה שנויים בשעורי מם הבולים שיש לשלמם בעד כרטיסי כניסה לשעשועים צבוריים לצורך

 הגדלת הכנסות הממשלה.
 בהזדמנות זו הוסיף המחוקק הגדרה של הבטוי ״דמי כניסה״ המופיע בסעיף 74 מהפקודה העיקרית, והכנים

 עוד כמה תקונים קלים אחרים באותו סעיף.
 ו. י. פיצג׳דלד

 3 ביולי׳ 1943. היועץ המשפטי.
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 מודעות.
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 מודיעים בזה ברבים כי כתב־המנוי של הוד מלכותו המוסר יפוי־כח למר מלקולם פ. הופר לכהן כקונסול ארצות־
 הברית של אמריקה בירושלים עם שיפוט בפלשתינה(א״י) ובעבר־הירדן קבל את חתימת הוד מלכותו ביום

 3 במאי, 1943.
 ג׳. ם. מקפרםון

 3 ביולי׳ 1943. המזכיר הראשי.
11 

 הנציב העליון מצוה להודיע ברבים כי מר אלכסי וג׳ייקונםקי נתמנה ע״י ממשלת פולניה כקונסול כללי של
 פולניה בירושלים עם שיפוט בכל הארץ (פרט למחוז יפו) ובעבר־הירדן, וכי הוא הוכר באופן זמני ע״י

 הוד מעלתו באותו תפקיד עד למתן כתב המנוי של הוד מלכותו.
 , בפקודת הוד מעלתו,

 ג׳. ס. מקפרםון
 9 ביולי, 1943. המזכיר הראשי.

. ה ע ד ו  מ
 חידוש רשיונות לשמאי קרקעות.

 הרשיונות דלקמן לעסוק במקצוע שמאי קרקעות בפלשתינה
 (א״י) עפ״י פקודת שמאי הקרקעות מחודשים בזה לתקופה נוספת

 של חמש שנים:—

ם תקפד של ג ת תאריר ת י ש ך , ה 0  ־ . .n ש-ם מ
ה המתגרש  ^ הדשי

 מר ג׳. א. חזבוז 40 חיפה 13 ביולי, 1948.

 מר מ• אולשנםקי 45 1תל־אביב Í ביולי׳ 1948.

 מ. כ. בנט
יני הקרקעות.  6 ביולי׳ 1943. מנהל סידור ענ

 מודעה.
 מחלקת מם ההכנסה.

 מוזמנות בקשות למשרת עוזר למפקח במחלקת מם ההכנסה.
 2C0X8— .2 300המשרה היא בדרגת 10x280 פונט. היא אינה

 בת-פנםיה, ובעליה יתבקש לתרום לקופת התגמולים בשעור 5%.
 ממשכורתו היסודית. משלמים נם תוספת יוקר החיים שאפשר

 לשנות את ש;:ורה או לבטלה בכל זמן שהוא.
ות בעלי תעודת בגרות פלשתינאית  3. המועמדים צריכים להי
נית או אנשים שעמדו בבחינות בעלות רמה שוה. נדו  (א״י) או לו
 עליהם לשלוט יפה בשפה האנגלית ובעוד שפה רשמית אחת.
 התפקיד דורש ידיעת הנהלת חשבונות ונםיוז בה, לרבות היכולת
 לקרוא מא.זן. כמו־כן רצויים מקצת נסיו? מעשי בשטות המסחר
ח מסחרי. המשרה דורשת דייקנות׳ טאקט׳ הדרת־פנים ואדם סי נ  ו
, י נ ו  בעל אופי. לא יעיינו בבקשותיהם של מועמדים אשר ביום 1 בי

 1943׳ כבר ;;ברו את שנת השלושים.

 4. על הרוצים להגיש בקשות למשרה הנ״ל למלא את טופס־
 הבקשה הדרוש שאפשר לקבלו לפי דרישה ממשרדי מחלקת מם
 ההכנסה׳ בכל אחת מהערים הראשיות. טופסי בקשה ממולאים
 צריכים להגיע למשרד מם ההכנסה שבמחוז מגורי המבקש לא־

 יאוחר מביום 31 ביולי, 1943.

. ת ו ע ד ו  מ
 מחלקת הדואר והטלגרף.

 1•. . יי•
 י מעטפות הנושאות בולים בשביל מאספי בולים.

 תקנות הצנזורה בקשר למשלוח בולי־דואר לחוץ לארץ לשם
 שמוש בתור דוגמאות למאםפי בולי־דואר תחולנה בעתיד נם על

 ״מעטפות הנושאות בולים בשביל מאספי בולים״.
 המונח ״מעטפות הנדסאות בולים בשביל מאספי בולים״ כולל
 כל צרור דואר שנועד לשמוש בתור דוגמא למאםפי בולי דואר,.
. המלים ״מעטפה של היום ו  וכיחיד כל צרור דואר שרשומות עלי
 הראשון״. או מספר רב של בולי־דואר ממחירים שונים שערכם

 עולה בהרבה על דמי הדואר הדרושים למשלוח אותו הצרור.
 רק. בעלי רשיונות שניתנו על ידי הצנזור הראשי למשלוח בולי־
 דואר לחוץ־לארץ .רשאים לשלוח לחו״ל ״מעטפות הנושאות בולים

 בשביל מאספי בולים״.
 את שמות האנשים בעלי רשיונות למטרה זו (כלומר אנשים
 המורשים לשלוח תמורת תשלום־מצער דוגמאות בולים למאםפי
.אפשר לקבל בכל משרד דואר ראשי  בולים בשם א.נ׳׳־.ים אחרים)

 או לקבלם לפי בקשה בכתב שתשלח לצנזור הראשי׳ ירושלים.

.2 
 מחלקת הדואר והטלגרף.

 מדריד הטלפונים החדש.
 מניהל הדואר הכללי מודיע כי מכינים י עתה להדפסה את •

י ו נ יי־טלפח הרוצים באיזה שי ו  מדריד הטלפונים החדש. מנ
 ברישום שמותיהם במדריד, עליהם לכתב בהקדם האפשרי למפקח

 מנויים, וכר/
 מנויים.

 הנציב העליון מנה את:—
. אשבורן׳ יועץ לאניני ההגנה האזרחית׳ להיות הממונה  מר א. נ

 על ההגנה האזרחית׳ החל מיום 4 באפריל׳ 1943.
 מר ל. א. ביילם׳ להיות עוזר לקצין ה.ג.א,., משרד הממונה על

 ההגנה האזרחית, החל מיום 20 במרץ׳ 1943.
 מר פ. א. מאז׳ להיות קצין-מאמז׳ משרד הממונה על ההננה

 האזרחית׳ החל מיום 20 במרץ׳ 1943.
 מר ה.א. מרםדן, להיות מפקד׳ חיל-המלואים הנע של ההגנה
 ׳האזרחית, משרד . מנהל ההגנה האזרחית, החל מיום 20 במרץ׳

.1943 
 מר ר. ו. ר. סטוביי, להיות מפקד^חיל־המלואים הנע של ההגנה
 האזרחית, משרד הממונה על ההגנה האזרחית, החל מיום 20

 במרץ׳ 1943. •
 מר פ. בנהאם, להיות סגן מפקד, חיל־המלואים הנע של ההגנה
 האזרחית, משרד מנהל ההגנה האזרחית, ההחל מיום 20 במרץ׳

.1943 
 . מר ר. ג׳. פאול־תומם, להיות סגן מפקד׳ חיל המלואים הנע
 של ההגנה האזרחית, משרד הממונה על ההגנה האזרחית׳

 החל מיום 20 במרץ׳ 1943.
 מר ג׳. מלטמן, להיות עוזר למפקח על התנועה, מםלות-הברזל

ום 28 במאי, 1943.  הפלשתינאיות (א״י), החל מי
 מר ו• ה. אלקינם׳ להיות מפקח על הילוד הקטרים׳ מםלות־הברזל

 הפלשתינאיות (א״י), החל מיום 14 במאי, 1943.
 מר גי. צ. אייר, להיות פקיד־חקלאות ראשון, מחלקת החקלאות

 והדיג, החל מיום 27 במאי, 1043•

 מנוי ממלאי־מקום
 הנציב העליון מנה את:—

 מר א. ל. פטרם, מנהל־החשבונות הכללי, לכהן כמנהל מם־
, 1943, עד לצו.חדש. י נ ו  ההכנסה; החל מיום 21 בי

 מר ב. ניוטון, סגן מושל מחוז, מחוז ירושלים, לכה! כמושל
ום 9 ביולי, 1943׳ עד לצו חדש.  &חח, ירושלים, החל מי

ר הכספים׳ המזכירות, לכה! י כ ז מ ' ן ג . ל. םאוואג׳׳ ס ו . .  מר א
, 1943׳ עד לצו חדש•  כמזכיר־הכםפים, החל מיום 9 ביולי

 מר ו. נ. לוי׳ עוזר למזכיר׳ המזכירות, לכהז כםגן מזכיר־
 הכספים, החל מיום 9 ביולי, 1943, עד לצו חדש.

 גמר מנוי ממלא מקום.
 מנויו של מר א,א.א. שילדם׳ כמ״מ םג! היועץ לעניני ההגנה
 האזרחית, שנתפרסם בעתון הרשמי גליון 1230 מיום 22 באוקטובר,

 1942, נגמר ביום 15 ביולי׳ 1942.

 התפטרות.
 מר פריד סעד׳ פקיד מחוז׳ שלטון המחוז׳ מחוז עזה, התפטר

 משירות 'הממשלה ביןם 1 במאי, 1943.

 פיטורים.
 מר ו• פרםל־גילפין םג: מפקח על המשטרה, מחלקת המשטרה

 ובתי־הםוהר׳ פוטר מהמשטרה ביום 18 במאי, 1943.

 מודעה.
 נמסרת בזה מודעה כי שמו של צאלח אפ׳ עבר אל גאני נרשם
, 1943׳ עפ״י סעיף 5 (12 י נ ו י  בפנקס ע.ורכי־הדין ביום 30 ב

 מפקודת עורכי־הדין״ 1938.
מ. קוטדאן  , י י ,

 עוזר לרושם בית המשפט העליון,
 7 ביולי׳ 1943. הממונה על פנקס עורכי־הדיז.



 15 ביולי, 1943.

ם (א״י). י אי נ  שטרי כסף פלשתי
 האנשים הנזכרים | להלן תובעים את תשלום שוים של שטרי הכסף
 המקולקלים דלקמן. כל אדם אחר הרוצה להגיש תביעה ביחס לכל שטר
 משטרי הכסף הללו עליו לבוא מיד בדברים עם פקיד המטבעות, ירושלים.

 מר תופיק עמנואל, ירושלים
 מר פאול מיאו, ירושלים

 גב׳ הרתה שנידר, תל אביב
R. J. Fryett, No. 907322, R.A.F. 

H.Q., Levant, 
 מר ב• קרסנטי, חיפה

 פראח בישארה פקש, יפו
 בנק אנגלו־פלשתינה בע״מ, ירושלים

 מר קמיל קופטי, ע״י הלגיון הדרוזי,
I צבא המזרח התיכון 

 !- ה״ ה יעקב יפת ושו׳ת בע״מ, ירושלים

 אבו אל נצר ביי אל מופתי, בשם כדרה
 י בנת עלי, מעבד־הירדן .

 1 פונט
 1 פונט

 500 מיל
 500 מיל

 1 פונט
 500 מיל
 1 פונט
 500 מיל
 500 מיל
 500 מיל
 • 500 מיל
 500 מיל
 500 מיל
 500 מיל
 500 מיל
 500 מיל
 500 מיל
 500 מיל
 500 מיל
 500 מיל
 500 מיל

 500 מיל

 500 מיל

 1 פונט
 1 פונט

 א. ל. פטרם
 פקיד המטבעות.

 הצעה.
 עירית יפו.
 מוזמנות הצעות לעבודות דלקמן:—
 (1) אספקת חצץ גס (פוליה)

 (׳׳) אספקת הצץ דק (עדשיה)
 (8) צפוי עליון.

 פרטים אפשר לקבל ממשרד המהנדס העירוני תמורת תשלום
 פונט אחד.

 הצעות במעטפות םנורות המסומנות כהלכה יש להניח בתיבת
 ההצעות של העיריה לא יאוחר מביום 26 ביולי, 1943, בשעה

 11 יבוקר.

 אין ו;י,דת העיריה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר אן

 עומר אל ביטאר |
 יו״ר ועדת העיריה, יפו

 ־,צעה שהיא.

ות לצוויי ירושה.  הזמנ
.1 

ת המשפט המחוזי של ירושלים  בבי
 תיק קיום צוואה מם׳ 89/43.

 בעני! המנוח גטאס דאוד קטאטו מירושלים.
 המבקשת.׳ סופיה דאוד קטאטו מירושלים.

 להוי ידוע לכל כי סופיה דאוד קטאטו פנתה לבית המשפט
 המחוזי של ירושלים בבקשה ליתן צו המכריז על יורשי המנוח
ת המשפט המחוזי של  גטאס דאוד קטאטו מירו׳עלים וכי בי
 ירושלים ידו! .בבקשה הנ״ל ביום 29 ביולי, 1943, בשעה 9

 בבוקר.
 כל התובע טובת הנאה עליו להופיע במקום ובמועד הנ״ל׳ שאם

 לא כן ית! בית המשפט את הצו אשר יישר בעיניו.
 א. נאצר

 12 ביולי, 1943. רושם בית המשפט המחוזי, ירושלים.

.2 
 בבית המשפט המחוזי של חיפה

 תיק קיום צוואה מם׳ 70/43.
 בעני! המנוח מד אברהם כהנוביץ.

 המבקשת.• נב׳ חוה כהנוביץ מבנימינה.

 מספר השטר;

B. 964608 
E-817644 
C. 662472 
D-406277 

H.590037 
C.473133 
 158063 •יי1
E.662914 
B.390836 
B-345036 
 799300.מ
E.427522 
E. 141366 
1>• 185866 
E.7971.90 
1>-649531 
C-782514 
E.014698 
C876803 
D •219635 
E.287361/ 
E.050591 
C484274/ 
 101168 •יו
B.67489'/ 
D-604497 

K. !20085 
P.042874 

 7 ביולי, 1943

 הטלפונים הראש.י, משרד הדואר הכללי׳ ירושלים, אם עדי! לא
 עשו כד. לא תורשה במדריד החדש רשימה של יותר משורה אחת,

 וכן לא תופענה כתבות.
 2. רשימה באנגלית באותיות קטנותי לא תהא בשע״ור של יותר
 משורה אחת אם מספר האותיות, נוסף לריוח בי! המלים, לא יעלה
ות רבתי לא תכיל יותר מ־28 אותיות.  ;;ל 42, ואילו רשימה באותי
 בדרד כלל כשרשימה מםויימת במדריך האנגלי אינה יתרה משעור
 האותיות הנ״ל, הרי אותה רשימה בנוסח העברי או הערבי אינה

 מהזיקה יותר משורה אחת.

 אבדן דואר.
 מודיעים ברבים כי הדואר דלקמן שנשלח בשנת 1942 מארצות

 הברית של אמריקה לפלשתינה (א״י) אבד בים.
 תאריכי המשלוח מארצות הברית בקירוב

 מכתבים מ־13 עד 20 במאי 1942•
 חבילות דואר

 5 ביולי׳ 1943.

 אבדן דואר.
 מודיעים ברבים כי סבורים שדואר האויר דלקמן שנשלה

 מהארץ לארצות הברית, אבד:—
.תאריכי מםירת הדואר בקירוב . 
ני, 1943. ו  דואר אויר מ־22 עד 24 בי

 8 ביולי׳ 1943.

.5 
 הדוש שרותי הדואר עם לוב.

 מודיעים בזה ברבים ששרותי הדואר ללוב ומלוב (קידניקה
 וטריפוליטניה) חודשו זה עתה•

 דואר רגיל ודואר רשום נשלחים בדרד היבשה.
 אין כל שרות של דואר אויר.

 7 ביולי׳ 1943.
.6 

 פנקסי פקדונות של בנק החסכונות
 של בתי־הדואד הפלשתינאיים (א״י).

 מודיעים על אבדן פנקסי הפקדונות דלקמן:—

 פנקס פקדוז
• י • • ו שם המפקיד ; ׳ • • • 

 המשרד ן המם'
 ירושלים J 773 שרה אלראי

 תל־אביב 449 •אולגה ארליר

 הואיל והפנקםיס אין להם ערר לשום אדם פרט לבעליהם׳
 מתבקשים בזה המוצאים להחזירם למנהל הכללי של בתי הדואר

 ובנק החסכונות) משרד הדואר הכללי׳ ירושלים.

 אבדן תעודות־חסכון פלשתינאיות (א״י).

מודיעים על אבדן פנקס תעודות שהכיל את תעודת החסכון כל  כל .
 מם׳ 004285.

 המספר הסידורי
 שם הבעל המספר הרשום של התעודה

A 004285 A(E) 003214 ב. לייבוביץ 

 2. הואיל והת;;ודה איו לה ערד לשום אדם פרט לבעליה,
 מתבקש המוצא אותה להחזירה למנהל הכללי של בתי הדואר

 (בנק החסכונות), משרד הדואר הכללי, ירושלם.
 3. העתק של התעודה יינתן לנ״ל כתום 30 יום מתאריך מודעה זו.

 המטבעות הפלשתינאית (א״י),
 הפלשתינאיים (א״י) דלקמן אבדו

ם (א״י) י נאי ־כסף פלשתי  שטרי
 נצטויתי ע״ י . מועצת
 להודיער כי שטרי־הכסף

 בדרר:
A 902000 עד מס׳ A 852001 שטרות בני 10 פונט ממם׳ 

 שטרות בני 5 פונט ממם׳ 220001 0 עד מם׳ 200000 0 •
 שטרות בני 500*מיל ממם׳ 789001 « עד 1000000 0

 שטרות בני 500 מיל ממם׳ 000001 1! עד מם׳ 199000 11

 2. אם יבוא לידר כל שטר מהשטרות הנ״ל׳ הנך מתבקש
 להחזירו, בין במישרין ובי! באמצעות בנק׳ לםוכ! המטבעות׳

 בנק בדקלים (ד.ק.ואו.), ירושלים•
 א. ל. פטרם

 29 ביוני׳ 1943. פקיד המטבעות.



 15 ביולי, 1943. העתון הרשמי מס׳ 1276. 455

 כל התובע טובת הנאה עליו להופיע במקום.ובמועד הנ״ל, שאם
ת המשפט את הצו אשר יישר בעיניו,  לא כז יתז בי

 צ. הרכבי
 4 ביולי, 1043. רושם בית המשפט המחוזי של תל־אביב.

.8 
 בבית המשפט המחוזי של תל־אביב

 תיק קיום צוואה מם׳ 239/43.
 בענין ירושת המנוח שלום, הידוע גם בשם שמואל ב! זלמן

 פרידמן מרמת־גן.
 המבקש.־ מאריי פרידמן.

 להוי ידוע לכל כי מאריי מ. פרידמן פנה לבית המשפט
 המחוזי של תל־אביב בבקשה ליתן צו המכריז על יורשי נכסי
 המקרקעים מירי של המנוח שלום׳ הידוע גם בשם שמואל ב!
ת המשפט המחוזי של תל־אביב  זלמן פרידמן מרמת־נן׳ וכי בי

 ידון בבקשה הנ״ל ביום 27 ביולי, 1943, בשעה 9 בבוקר.
 כל התובע טובת הנאה עליו להופיע במקום ובמועד הנ״ל, שאם

 לא כן יתן בית המשפט את הצו אשר יישר בעיניו.
 צ. הרכבי..

 4 ביולי, 1943. רושם בית המשפט המחוזי של תל־אביב.

.9 
 בבית המשפט המחוזי של תל־אביב

 תיק הירושות מם׳ 240/43.
 בענין המנוח יהושע רפפורט מתל־אביב.

־  ובעניז בקשתה של צפורה (פניה) רפפוו־ט מתל־אביב ע״י באי
 כוחה ש. טורטלדוב, ל. אקר ומ. מקלב׳ עורכי־דין.

 להוי ידוע לכל כי צפורה (פניה) רפפורט פנתה לבית המשפט
 המחוזי של תל־אביב בבקשה ליתז צו המכריז על יורשי המנוח
ת המשפט המחוזי של תל־ יב, וכי בי  יהושע רפפורט מתל#ב,

 אביב ידון בבקשה הנ׳׳ל ביום 27 ביולי׳ 1943.
 כל התובע טובת הנאה עליו להופיע במקום ובמועד הנ״ל, שאם

 לא כן יתן בית המשפט את הצו אשר יישר בעיניו..,
 צ. הרכבי

ת המשפט הטהיזי של תל־אביב..  רושם בי

.10 
 בבית המשפט המחוזי שלי תל־אביב

 תיק קיום צוואה מס׳ 243/43.
 המבקשת: גב׳ אסתר אברבייה ע״י בא־כוחה משה דוד׳ עו״ד,

 מתל־אביב.
 בעניז המנוח דניאל אברבייה מתל־אביב.

 להוי ידוע לכל כי אסתר אברבייה מתל־אביכ פנתה לבית־
 המשפט המחוזי של תל־אביב בבקשה ליתז צו המכריז על יורשי
 המנוח דניאל חיים •אברבייה מתל־אביב, וכי. בית המשפט המחוזי
, 1943׳ בשעה  של תל־אביב ידון בבקשה הנ״ל ביום 28 ביולי

 9 בבוקר.
 כל התובע טובת הנאה עליו להופיע במקום ובמועד הנ״ל, שאם

. ו י נ ת המשפט את הצו אשר יישר בעי  לא כן יתן בי
 צ. הרכבי

ת המשפט המחוזי של תל־אביב.  רושם בי

.11 
 בבית המשפט המחוזי של תל־אביב

 תיק קיום צוואה מם׳ 253/43.
 בעני! ירושת המנוח שניאור (שלמה) שמרלינג מתל־אביב•

 המבקשת: רחל שמרלינג מתל־אביב׳ ;;״י בא־כוחה יצחק אדרת׳
 עו״ד, מתל־אביב.

 להוי ידוע: לכל כי הגב׳ רחל שמרלינג פנתה לבית המשפט
 המחוזי של תל־אביב בבקשה לית! צו המכריז על יורשי המנוח
ת המשפט  שניאור זלמן (שלמה) שמרלינג. מתל־אביב, וכי בי
, 1943׳ בשעה 9 בבוקר.  הנ״ל ידו! בבקשה הנ״ל ביום 28 ביולי
 כל התובע טובת הנאה עליו להופיע במקום ובמועד הנ״ל׳ שאם

. ו י נ ת המשפט את הצו אשר יישר.בעי  לא כ! ית! בי
 צ. הרכבי

 9 ביולי, 1943. רושם בית המשפט המחוזי של תל־אביב.

 הזמנות לצוויי הנהלה.
.1 

 בבית המשפט המחוזי של ירושלים
ק קיום צוואה מם׳ 94/43.  תי

 בעני! המנוח לייב נייהאוז•
ת המשפט המחוזי של ירושלים, הנושא עליו  בתוקף צו מבי
 •את תאריד היום הזה, הריני מזמי! 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 לנב׳ צביה

 נייהאוז, בתו של המנוח הנ״ל, מירושלים׳ צו אפוטרופסות על.
 כל נכסי המטלטלים, הזכויות, החובות ונכסי המקרקןיים מולק
 ומירי של לייב נייהאוז שאם לא כן יגש בית המשפט ליתן את

 הצו הנ״ל כאמור.
 א. נאצר .

 6 ביולי׳ 1943. רושם בית• המשפט המחוזי, ירושלים.

נה פנתה לבית- ימי  להוי ידוע לכל כי הגב׳ חוה כהנוביץ מבנ
 המשפט המחוזי של חיפה בבקשה ליתן צו המכריז על יורשי
 המנוח מר אברהם כהנוביץ׳ וכי בית המשפט המחוזי של חיפה

. , 1943, בשעה 9 בבוקר. ולי  ידון בבקשה הנ״ל ביום 23 בי
 כל התובע טובת הנאה עליו להופיע במקום ובמועד הנ״ל, שאם

 לא כן יתן בית המשפט את הצו אשר יישר בעיניו•
 ד. יוסף

 5 ביולי׳ 1943. רושם בית המשפט המחוזי׳ חיפה.

.3 
 בבית המשפט המחוזי של חיפה

 תיק קיום צוואה מם׳ 71/43.
 בעניז ירושת המנוח יוסף ברםקי מחיפה.

 המבקשת: גב׳ ז׳אן ברסקי מחיפה ע״י בא־כוחה ד״ר י.
 טרטקובר, עו״ד, מחיפה.

 להוי ידוע לכל כי הגב׳ ז׳אן ברסקי פנתה לבית המשפט
 המחוזי של חיפה בבקשה ליתן צו המכריז על יורשי המנוח
ת המשפט המחוזי של חיפה ידון  יוםוי ברסקי מחיפה, וכי בי

 בבקשה. הנ״ל ביום 23 ביולי, §194׳ בשעה 9 בבוקר.
 כל התובע טובת הנאה עליו להופיע במקום ובמועד הנ״ל, שאם

 לא 2ן יתן בית המשפט את הצו א׳צ־.ר יישר בעיניו•
 ד. יוסף

 5 ביו^י׳ 1943. רושם בית המשפט המחוזי׳ חיפה.

.4 
 י בבית המשפט המחוזי של חיפה

 תיק קיום צוואה מם׳ 72/43.
 בעניז המנוח פרנץ הולצינגר מחיפה.

 המבקשת.• ג׳ ילדה הולצינגר לבית גטריידה מחיפה׳ ע״י עורכי
ת בוביס,  הדין שלה ד״ר אלפרד ודנר וד״ר ולטר'א. שרויאר׳ מבי

 המרכז המסחרי החדש׳ חיפה.
 להוי ידוע לכל כי ג׳ילדה הולצינגר לבית גטריידה פנתה•
 לבית המשפט המחוזי של חיפה בבקשה ליחן צו המכריז על
ת המשפט המחוזי  יורשי המנוח פרנץ הולצינגר מחיפה, וכי בי
 של חיפה ידו! בבקשה הנ״ל ביום 20 ביולי, 1943, בשעה 9

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

 לא כן יתן בית המשפט את הצו אשר יישר בעיניו.
. יוסף ד ' 

 8 ביולי׳ 1943. . י רושם בית המשפט המחוזי׳ חיפה.

.5 
 בבית המשפט המחוזי של תל־אביב

 תיק קיום צוואה מם׳ 235/43.
 בעניז ירושת המנוח דוב (בר) לויטם מריגה.

 המבקש: אברהם לויטס טתל־אביב, ע״י באי־בוחו ה״ה מקס
 זליגמן ושות׳׳ עורבי־די! מתל־אביב•

 להוי ידוע לכל כי אברהם לויטס פנה לבית המשפט המחוזי
 של תל־אביב בבקשה ליתן צו המכריז על יורשי המנוח דוב
 (בר) לויטם מתל־אביב וכי בית המשפט הנ״ל ירון בבקשה הנ״ל

 ביום 25 ביולי, 1943׳ בשעה 9 בבוקר.
 כל התובע טובת הנאה עליו להופיע במקום ובמועד הנ״ל׳ שאם

. ו י נ  ל& כן יתן בית המשפט את הצו יאשר יישר 3עי
 צ. הרכבי .

ת המשפט המחוזי של תל־אביב.  4״ ביולי, 1943. רושם בי

.6 
 ! בבית המשפט המחוזי של תל־אביב

 תיק מם׳ 236/43.
 , בענין ירושת המנוח מורים (אורי) הירשטז (הרשטן) מתל־

 אביב.
 המבקש: אליהו משה הירשמן (הרשמן) מתל־אביב.

 להוי ידוע לכל כי אליהו משהי הירשמן (הרשמן) פנה לבית־
 המשפט המחוזי של תל־אביב בבקשה ליתז צו המכריז ע? יורשי
ת המשפט הנ״ל  המנוח אורים (אורי) הירשמן (הרשמז) וכי בי

 ידון בבקשה הנ״ל ביום 25 ביולי, 1943, בשעה 9 בבוקר.
 כל התובע טובת הנאה עליו להופיע במקום ובמועד הנ״ל׳ שאם

ת המשפט את הצו אשר יישר בעיניו.  לא כן יתן בי
 צ. הרכבי

ת המשפט המחוזי של תל־אביב.  11 ביולי׳י1943. רושם בי
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 בבית המשפט המחוזי של תל־אביב

 תיק קיום צוואה מם׳ 238/43.
 בעניז ירושת המנוח משה טופולסקי מתל־אביב..

 המבקשת: פםיה טופולםקי מתל־אביב׳ רחוב יהודה הלוי, 81.
 •להוי ידוע לכל בי הגב׳ פםיה טופולםקי מתל־אביב פנתה לבית
 המשפט המחוזי של תל־אביב בבקשה ליתז צו המכריז על יורשי
ת המשפט הנ״ל ידון  המנוח. משה טופולםקי מתל־אביב וכי בי

 בבקשה הנ״ל ביום 26 ביולי׳ 1943, בשעה 9 בבוקר.
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.7 
ב ת המשפט המחוזי של תל־אבי י ב  ב

 תיק קיום צוואה מם׳ 252/43.
 בעני? מנוי אפוטרופוס על הקט! מאיר שמרליננ.

 המבקשת.׳ רחל שטרלינג ע״י בא־כוחה מר יצחק אדרת, עו׳׳ד,
 מתל-אביב.

ת  בתוקף צו מבית המשפט המחוזי של תל־אביב׳ הנושא עליו א
 תאריך היום הזה, הריני מזמין בזה כל אדם להופיע בבית המשפט
 הני׳ל בתוך.עשרה ימים מיום פרסום מודעה זו, ולית! טעם, אם
 יש בידו טעם כל שהוא, מדוע לא ינתן צו הממנה את הגב׳
 רחל שטרלינג כאפוטרופסית על בנה הקטן מאיר שטרלינג׳ שאם

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

 9 ביולי, 1943• רושם בית המשפט המחוזי של תל־אביב.

ת.  הזמנה לצו אפוטרופסו
ב . המשפט המחוזי של תל־אבי ת י י  ב

 בעני? מנוי אפוטרופוס על םילביה (שושנה) פליישיק.
 המבקשת: רוזה פליישיק, פתח־תקוה, ע״י בא־כוחה ד״ר ש.

 וכםלבוים׳ עו״ד, פתח-תקוה.
 בתוקף צו מבית המשפט המחוזי של תל־אביב, הנושא עליו את
 האדיר היום הזה, הריני מזמין בזה כל אדם להופיע בבית המשפט
 הנ״ל בתור עשרה ימים מיום פרסום מודעה זו, ולית! טעם, אפ
 יש בידו טעם כל שהוא, מדוע לא ינתן צו הממנה את הגב׳ רוזה
 פליישיק מפתה־תקוה כאפוטרופסית על םילביה (שושנה) פליישיק
ת המשפט ליתז  של המבקשת הנ״ל, שאם לא כן יגש בי

 את הצו הנ״ל כאמור.
 צ. הרכבי

ת המשפט המחוזי של תל־אביב. י׳ 1943. רושם בי נ ו  15 בי

 הזמנה לצוויי קיום צוואות.
.1 

ת המשפט המחוזי של ירושלים י ב  ב
 תיק קיום צוואה מם׳ 98/43.

 יעני! צוואתה של המנוחה ה ינדה אסתר רוזן מירושלים.
 בתוקף צו מבית המשפט המחוזי של ירושלים, הנושא עליו
 את תאריך היום הזה, הריני מזמין בזה כל אדם להופיע בבית־
 המשפט הנ״ל בתוך עשרה ימים מיום פרסום מודעה זו, וליתן
 טעם, אם יש בידו טעם כל שהוא׳ מדוע לא־ תוכה׳ תאושר ותרשם
 צוואתה של המנוחה ומדוע לא תנת! תעודת קיומה לצבי פנחס.
 הכהן מושקוביץ, הנזכר באותה צוואה, שאם לא כ! יגש בית־

 המשפט לית! את הצו הנ״ל כאמור.
 א. נאצר

 12 ביולי׳ 1943. רושם בית המשפט המחוזי, ירושלים.

ת המשפט המחוזי של ירושלים  בבי
 . תיק קיום צוואה מס׳ 101/43.

 בעני! המנוח אדולף , אייזנהאמר.
:  המבקש: יוהא! אייזנהאמר מירושלים ע״י בא־כוחו מרטי

 פלפםוז׳ עו״ד, מירושלים.
 בתוקף צו מבית המשפט המחוזי של ירושלים, הנושא עליו
ת-  את תאריך היום הזה׳ הריני מזמי! בזה כל אדם להופיע בבי
 המשפט הנ״ל בתוך עשרה ימים מיום פרסום מודעה זו, וליתד
 טעם, אם יש בידו טעם כל שהוא, מדוע לא תוכח׳ תאושר ותרשם.
תעודת  צוואתו של המנוח אדולף אייזנהאמר ומדוע לא תנת! .
 קיומה למר יוהא! אייזנהאמר, הנזכר באותה צוואה׳ שאם לא כן

 י גשי בית המשפט לית! את הצו הנ״ל כאמור.
 א. נאצר

 12 ביולי, 1943. רושם בית המשפט המחוזי, ירושלים-
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 בבית המשפט המחוזי של חיפה

 תיק קיום צוואה טס׳ 73/43.

 בעני! המנות יוהא! פרידריד אלברכט.

 בתוקף צו מבית המשפט המחוזי של חיפה, הנושא עליו את
ני מזמיז בזה כל אדם להופיע בבית־  תאריך היום הזה׳ הרי
׳ 1943, בשעה 9 בבוקר, וליתן טעם, לי ו  המשפט הנ״ל ביום 27 בי
 אם יש בידו טעם כל שהוא, מדוע לא תוכח, תאושר ותרשם
 צוואתו של יוהאז פרידריר אלברכט מיום 24 ביולי, 1942, ומדוע
׳ הנזכר באותה צוואה, ז  לא תנת! תעודת קיומה לד״ר יוסףיליפקי

 שאם לא כן יגש בית המשפט ליתן את הצו הנ׳׳ל כאמור.

 ד. יוסף
 8 ביולי׳ 1943. רושם בית המשפט המחוזי׳ חיפה.

ת המשפט המחוזי של ירושלים  בבי
 תיק קיום צוואה מם׳ 95/43.

 בעני! המנוחה אסתר. טבוליצקי•
 המבקש: מר ז׳ק שטיי! המיוצג ע״י הרב זליג ואוב! בנגים
 ..והרב אליהו יהושע ויינר. ע״י בא־כוחם ד״ר א. מ. בוקםבוים׳

 עו״ד, ירושלים.
 בתומה צו מבית המשפט המחוזי של ירושלים, הנושא עליי
 את תאריך היום הזה, הריני מזמין בזה כל אדם להופיע בבית־
 המשפט הנ״ל בתור עשרה ימים מיום פרסום מודעה זו, וליר״
 טעם, אם יש בידו טעם כל שהוא׳ מדוע לא ינתז לרב זליג ראובן
 בנגים ולהרב אליהו יהושע ויינר צו אפוטרופסות על כל נכסי
 המטלטלים, הזכויות, החובות ונכסי המקרקעים מולק ומירי של
 המנוחה אסתר טבוליצקי, שאם לא כן יגש בית המשפט לית! את

 הצו הנ״ל באמור.
 י. א. נאצר

 6 ביולי׳ 1943. רושם בית המשפט המחוזי, ירושלים.

.3 .. . 

ת המשפט המחוזי של ירושלים י ב  ב
 תיק קיום צוואה מם׳ 96/43.

 בעני! ירושת המנוח השוטר הבריטי מם׳ 865 ה. ר. פריאן.
 בתוקף צו מבית המשפט המחוזי של ירושלים, הנושא עליו
ך היום הזה, הריני מזמין בזה בל אדם להופיע בבית־ י ר א ת ת  א
 המשפט הנ״ל בתור עשרה ימים מיום פרסום מודעה זו, וליתן
 טעם, אם יש בידו יטעם כל שהוא, מדוע לא ינתן למר תיאודור
 •קריקוריא!, פקיד־התשלומים של משטרת^פלשתינה וא״י) צו
 אפוטרופסות על כל נכסי־המטלטלים׳ הזכויות והחובות של השוטר
ת המשפט  הבריטי מם׳ 865 ה. ר. פריאז, שאם לא ב! יגש בי

 ליתן את הצו הנ״ל כאמור.
 א. נאצר

, 1943. רושם בית המשפט המחוזי, ירושלים. ולי  0 בי

.4 

י של ירושלים ז המחו ת המשפט' י ב  ב
 תיק קיום צוואה מם' 97/43•

 בענין ירושת חמנוה מר גי. ה. רוטל.
 בתוקף צו מבית המשפט המחוזי של ירושלים, הנושא עליו
י מזמין בזה כל אדם להופיע בבית־ נ  את תאריך .היום הזה, הרי
 המשפט הנ״ל בתור עשרה ימים מיום פרסום מודעה זו, ולית!
 טעם, אם יש בידו טעם כל שהוא׳ מדוע לא ינתן למר תיאורור
 קריקוריא!, פקיד .התשלומים של משטרת פלשתינה (א״י), צו
 אפוטרופסות על כל נכסי המטלטלים, הזכויות והחובות של מר
ת המשפט לית! את הצו הנ״ל  גי. ה. רוסל׳ שאם לא כן יגש בי

 כאמור.
 א. נאצר

 רושם בית המשפט המחוזי, ירושלים.

.5 

ב ת המשפט המחוזי של תל־אבי י ב  ב
 תיק קיום צוואה מס׳ 237/43.

 בעני! עזבונו של לייבוש׳ גציל זיידמז.
 בתוקף צו מבית המשפט המחוזי של תל־אביב׳ הנושא עליו את
י'מזמין בזה כל ארם להופיע בבית המשפט נ  תאריך היום הזה, הרי

 הנ״ל בתור עשרה ימים מיום פרסום מודעה זו, ולית! טעם, אפי
 יש בידו טעם כל שהוא׳ מדוע לא עתן לחנה כה נא צו אפוטרופסות
 על כל נכסי המטלטלים, הזכויות, החובות ונכסי המקרקעים מולק
 ומירי של לייבוש גציל זיידמ!, שאם לא כן יגש בית המשפט

 לית! את הצו הנ״ל •כאמור.
 צ. הרכבי•

׳ 1943• י - רושם בית המשפט המחוזי של תל־אביב. י ל ו י ב ׳ 4 

ב ת המשפט המחוזי של תל־אבי י ב  ב
 י תיק קיום צוואה מם׳ 234/43.

 בעניז המנוח משה כהני.
ת ,־,משפט המחוזי של תל־אביב׳ הנושא עליו את  בתוקף צו מבי
 תאריר היום הזה, הריני מזמין בזה כל אדם להופיע בבית המשפט
 הנ״ל בתור עשרה ימים מיום פרסום מודעה זו, וליתז טעפ, אם
 יש בידו טעם כל .שהוא, מדוד, לא ינתן לרבקה כהני, ביחד עם
 יוסף כהנמן ואברהם הרצפלד׳ צו אפוטרופסות על ישעיהו כהני
 ותמר כהני׳ ילדיו הקטנים של המנוח הנ״ל, שאם לא כן יגש

ת המשפט ליתן את הצו הנ״ל כאמור.  בי

 צ. הרכבי
ת המשפט המחוזי של תל־אביב.  4 ביולי, 1943. י רושם בי
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 להוי ידוע בי ניתן צו למכור א,ת הזכויות של הממשבנים
 ברכוש המתואר בתוספת דלהלן׳ בהתאם לתנאים שאפשר לראותם
ך חמשה עשר יום  בתיק. המכירה תחקיים במשרד הזה, בתו
 מתאריד פרסום מודעה זו בכל יום משעה 9 בבוקר לשעה 1

 אחה״צ (פרט לימי חג).
ית לבעל!ת המשכנתא בסד זמנ : נכסים אלה נמכרו . ה ר ע ה  ו

 800 פונט.

 התוספת:
 המקום: יבנה.

 השמוז
נם הוזלס  י גוש חלקה ממר דו

 3532 2 892 8 בשלמות
 3532 3 897 6 בשלמות
 .3532 5 186 2 בשלמות
 3532 6 934 3, בשלמות

 3532 8 969 1 בשלמות.
 3532 9 771 14 בשלמות.
 3532 10 540 0 בשלמות
50/64 4 058 4 3532 

288/300 2 930 7 3532 
 הערות על הדו״ח של תםיםת הרכוש.•

 כל החלקות הנ״ל קרובות אחת. לשניה ונטועות. עצים כפרדס
 תפו״ז עם שלש חלקות אחרות שאינן מימושכנות. אלף מן ה7,צים
 האלה הם עצי ולנסיה׳ אחדים עצי מנדלינות, ואחדים עצי תפו׳׳ז
 צרפתים (מתוקים). כל דונם מכיל 64' עצים (עצי פרי הדר).

ם נטועים. עצים אלו מוחקים. נ  שלשה דונם וחצי של שטח זה אי
 מבאר הנמצאת באחת מהחלקות* שאינז ממושכנות.

 י הרכוש הממושכן הוערר ב־4,337.550 פונט.
 ב־דבר פרטים נוספים נא לעייז בדיו״ח על תפיסת הרכוש.
 ו. םלאמה

ת המשפט המחוזי«;.יפו.  רושם בי

 .. בבית המשפט המחוזי של יפו.
 • תיק הוצאת לפועל מס׳ 434/42.

 מודעה על מכירה.
,  החברה למשכנתאות חקלאיות של פלשתינה (א״י)

 בעלת המשכנת*.
 עזבוז המנוח כאלד עבדול הארי אל עזה׳

 ־ וזהרה מחמוד שהיז, הממשכנים.

יות הממשכנים ברכוש  להוי ידוע כי ניתז צו למכור את זכו
 המתואר בתוספת דלהלן בהתאם לתנאים שאפשר לראותם בתיק.

 המכירה תתקיים במשרד הזה תור חמשה עשר יום מתאריך
ר עד לשעה 1 אחה״צ בכל יום ק ו ב ב ,  פרסום מודעה זו משעה 9

. , . - . ־  פרט לימי חג. •

 התוספת.
 המקום: קוביבה׳ גוש 3770׳ חלקה 9. השטח 35 דונם ו־2ש9 מטרים.

 החלקים בשלמות.
 הבעל הרשום: כאלד עבדול האדי אל עזה וזהדה מחמוד שאהין.
 המקום: קוביבה. גוש 3770, חלקה 11. השטח: 5• דונם ו-50 מטרים.

 החלקים בשלמות.
4 0 8 ־ ו ם נ ו  המקום: זרנוקה• גוש 3665, חלקה 26. השטח: 16 ד

 מטרים. החלקים: בשלמות. .
 התאור: אדמת מירי •הנטועה עצים עם בית בן שני חדרים.

 הערות על הדו״ח בנידון תפיסת הרכוש.
 גוש 3770׳ חלקות 9 ו־11: שתי חלקות אלה סמוכות זו לזו
 ונטועות עצים כפרדס תפו״ז אחד׳ מלפני 14 שנה. העצים נטועים
6 בשעור של 4 עצים לדונם׳ כמו כן נמצאים 5 x  במרחקים של 4
א י  בפרדם עשרה דונם שאינם נטועיס עצים. אדמת הקרקע ה
'לפרדס יש חצר ובה שני חדרים, חדר אחד  אדמת חול ומעורבת.
 מעץ והשני מחמר׳ ברכת מים וחדר מוטור ובו מכונת מוטור
 מהפירמה הבריטית ״רוסטון״ ב7.לת 10. כהות סוס׳ באר׳ ומשאבה
 בת 4 אינטשים. כמו כן נמצאים בפרדס חמשים מטר צנורות
 בני 4 אינטשים והוא מושקה באמצעות תעלות בטון. מעריכין
 את שויו של כל דונם ב־90 פונט, ושויו של כל הפרדס הוא,

 א,יפוא 3,680.040 פונט.

 גוש 3665׳ חלקה 26: אדמת הקרקע היא אדמת חול
 ואדמה מעורבת׳ והיא .נטועה עצי תפוחי זהב ומושקה ממימי
 פרךם סמוך של תפוחי זהב. את המים מקבלים בשכירות. העצים
 הם בני ארבע עשרה שנה׳ והם נטועים במרחק 4x4 מטר׳ וקצתם
י חדרי אבן. מעריכי! את 3 נ - מטר׳ ויש בו בית של ש x  במרחק 3
 שויו של כל דונם ב־70 פונט, ושויו של כל הפרדס מגיע, איפוא׳

 ל־560׳1.148 פונט.
 בדבר פרטים נוספים׳ נא לעיין בדו״ח על תפיסת הרכוש.

 הנמצא בתיק.
 ו. סלאמה .

 רושם בית המשפט המחוזי, יפי.

. ה נ מ ז  ה
 בבית המשפט המחוזי של חיפה

 תיק אזרחי מם׳ 131/43/1022.

 בענין פקודת הפיצויים לעובדים׳

 ובעני! בקשתה של בתיה גדין.

 להוי ידוע לכל כי המבקשת הנ״ל הגישה לבית המשפט הזה
 בקשה בקשר לסך 250 הפונט שהופקדו בבית המשפט הזה כפיצויים
נת המות שאירעה לליאוז (אריה) גרי!׳ וכי המבקשת  בעד תאו
 הנ״ל הגישה בקשה למת! צו המרשה את תשלום הסד הזה

 למבקשת כתלויה יחידה.

 כל המעונין ברבר או הרוצה להתנגד למתן צו זה, עליו להופיע
, 1943׳ בשעה 9  בבית משפט זה, לא יאוחר מביום 22 ביולי
. ו ית! בית המשפט א״ת הצו אשר יישר בעיני .  בבוקר׳ שאם לא כז

 ד. יוסף
 5 ביולי׳ 1943. - רושם בית המשפט המחוזי, חיפה.

 מודעות בענין הוצאה לפועל.
.1 « 

 ׳ במשרד ההוצאה לפועל, בית המשפט המחוזי, יפו.
 תיק הוצאה לפועל׳ מם׳ 17242/30.

 . . מודעה על מכירה.
 בין — מוםה סאלם עזרא מתל אביב — בעל המשכנתא.
 וביו — יוסף וכליל בני חסן יוסף מכפר יהודיה — הממשכנים.
 להוי ידוע כי ניתן צו למכור את כל זכויות הממשכנים ברכוש
 המתואר בתוספת דלהלן בהתאם לתנאים ידועים שאפשר לראותם

 . במשרד זה.
 הצעות תתקבלנה במשד 30 יום מתאריד פרסום מודעה זו בין

 השעות 9 בבוקר ו־1 אחה״צ (פרט לימי חגים רשמיים).

 הערה: הרכוש נמכר זמנית לממשכ! בסך 600׳1 פונט׳ לאח״כ
 העלה מוחמר עלי אסעד דגאני את הצעת המחיר לסד 2500

 פונט. /
 התוספת.

 1. המקום: כפר יהודיה. י
 2. הםוג: מירי מוקופה וקף כאםקי סולטאן (אדמה הראויה

 לעבוד).
 3. הבעלים הרשומים: יוסף וכליל בני חסן יוסף מכפר יהודיה.

 גוש חלקה הלקים השוי המוערך השטח
ל נזונבז י דונמים  מי

 8 7 בשלמות 506.300• 2.590
 8 8 בשלמות 14.287

 שתי החלקות הללו מכילות אדמה הראויה
 לעבוד והיא, אדמת חול אדומה.

 2 36 בשלמות 0.659
0.422 272S/10000 39 2 
 2 40 2728/10000 / י ; 0.310
0.976 2728/10000 42 2 
3.152 • 2728/10000 . .44 2 
 2 45 י 646/10000 1.645

41.087 .  2 ־ 50 בשלמות י
1-205 5446/10000 53 2 

 בעד הכל 6,242.343 פונט.
 השוי המוערך של כל החלקות: 748.653׳6 פונט.

 החלקית׳ גובלות וחוברו יחדיו כדי ליצור פרדס תפו״ז שעציו
ב העצים צ מ 1 3 ה נ  הנטועים במרחקים של 4x4 נוטעו לפני . ש
 טוב. הפרדס כולל חצר ששטחה 1500 מטרים.. צריף ששטחו

 9x13, כחות־20חדר המכיל מכונת מוטור מהפירמה ;,פיטץ״ בת
 סוס, באד שעמקה 40 מטר ומזרקה בת 27 מטרים עם משאבה כת
2 אינטשים וברכה ששטחה 2.5 מטר שממנה משקים את . 5 x 4 

 העצים ע״י צנורות בטון.
 בדבר פרטים נוספים נא לעיין בךו״ח של תפיסת הרכוש.

 ו. םלאמה
 רושם בית המשפט המחוזי, יפו.

 בבית המשפט המחוזי של יפו.
 תיק הוצאה לפועל מם׳ 1141/38.

 מודעה על מכירה.
 בין החברה למשכנתאות חקלאיות של פלשתינה (א״י), ירושלים.
 בעלת המשכנתא.
 לבין (1< צאלח הם! טאה עבדאלה. ו־(2) טאה חם! טאהיעבדאלה
 הממשכנים.
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ת המדבקות.  דו״ח מקוצר על ההסגר ועל המחלו
 לשבוע הגומר בחצות ליל 10.7.43

ת הסגר. ו ל ב ג  | 1. ה
 \ ההגבלות דלקמן נהוגות עתה:־

 תאריך הטלת
 נגד החוף ההגבלות

 י נוסעים הבאיש מקלקוטה 9.9.36
 בדרך האויר

 חולירע

 נוסעים הבאים מקלקוטה 38 19.2
 בדרך האויר

 אבעבועות

 נוסעים הבאים מעיראק בדרך 11.11.40
 היבשה והאויר

 אבעבועות

 נוסעים הבאים מבומביי 9.2.40
 בדרך האויר

 •אבעבועות

 נוסעים הבאים מאיראן 1.7.42
 בדרך האויר והיבשה

 אבעבועות

 נוסעים הבאים מסוריה והלבנון 22.11.42
 בדרך האויר, הים והיבשה

 אבעבועות

 נוסעים הבאים מתורכיה בדרך 13.5.43
 היבשה, הים והאויר

 אבעבועות

 אבעבועות נוסעים הבאים מדלהי בדרך האויר 7.6.43

 נוסעים הבאים ממצרים בדרך 26.5.43
 היבשה, הים והאויר

 אבעבועות

ה (א״י). נ ת בפלשתי ת המדבקו ו  2. דו״ח שבועי על המחל

 תאריך
ם טיפוס ההודעה ו ק מ  ה

 חיפה 1א 3.7.43
 יפו 3ב 6.7.43
 יפו 1ג 7.7.43

 (א) החולה הובא מדגניה, נפת טבריה.
 (ב) חולה אחד הובא מצרפנד, נפת רמלה, ושנים מחירביח, נפת עזה•

 (ג) החולה הובא מבית הכלא של עזה.

ד ההוצאה לפועל,• בית המשפט המחוזי של יפו. ר ש מ . 

 תיק מם׳ 97/43.

 מודעה על מכירה

 בין.- עבדאלה וכליל בני מיכאל אל דבדוב בישארה ויוסף בני
.  ג׳ובראיל אל דבדוב מבית־לחם, ע״י בא־כחם העו״ד מר בירותי
 בעלי־המשבנתא.
 לבין,:,םעיד חסן אבו שולה מיפו. הממשכן.

 להוי ידוע לכל כי ניתן צו למכור את זכויות הממשכן ברכוש
 המתואר בתוספת להלן בהתאם לתנאים שאפשר לראותם בתיק.

 המכירה תתקיים במשרד הזה בתור שלשים יום מתאריד פרסום
 מודעה זו׳ משעה 9 בבוקר עד שעה 1 אהה״צ, בכל יום פרט לימי

 חנ. נוסף: למחיר על הקונה לשלם נם את שכרם של הכרוזים.

 התוספת.

ב תחנת מםלת הברזל של יפו). (רחו  1. המקום: שכונת אירשיד .

 2. הבעל הרשום: 'םעיד חסן אבו שולה.

ת  3. .'הרכוש: חלק אחד משני חלקים ברכוש מולק המכיל בי
יות ומחסן׳ ו  בעל שתי קומות. קומת הקרקע מורכבת משמונה חנ
 ׳ששה חדרים, מטבח ,וכניסה., הקומה העליונה מכילה 14 חדרים,

 שני"מטבחים׳ שני .חדרי" אמבטיה ושתי מרפסות.

 4. הגבולות: מצפון: דרך. דרום: עבדאלה אל שראוי. מזרח:
 ררר. מערב: רדד, ופאטמה שעבאן.

 5. השכוח: 724 מטרים ו־9 ס״מ.

סת ׳הרכוש:  הערות על דוייוז על תפי

 קומת הקרקע מושכרת לדיירים אחרים עד סוף שנת 1301 להנ׳רה.
 החלק המזרחי של הקומה העליונה מושכר עד שנת 1363 להגירה׳

 והחלק המערבי מושכר עד •15• במוחרם שנת 1362 להנ׳רה.

 . החלק תממושב! מוערך בסד.7,500 פונט.

 בדבר פרטים נוספים נא לעייז בדו״ת על תפיסת הרכוש הנמצא
 בתיק

׳ ו. סלאמה
 רושם בית המשפט המחוזי, יפו.

. ת  מרדעו
.1 

 הסחורות דלקמן שאין להן תובעים והמונחות במחסני המכס, תל־אביב, תמכרנה אם לא יפנו אותן במשך שבוע
 ימים מיום פרסום מודעה זו. .

 שם האניה וכו׳ יום בואה מהות הסחורה וסימניה | המקבל מקום צאתה

 קנטרה

 פורט תופיק

 סחורות שהוצאו מתחנת הרכבת, תל־אביב* ביום 18.6.43

 במסילת הברזל 28/43

 במסילת הכרזה 29/43.

 קנטרה

 פורט תופיק

 ה״ה צולשן

 לויד א״י ומצרי

 2 חבילות עתונים

 חבילה אחת סוללות רדיו

7.2.43 

12.2.43 

 במסילת הברזל 28/43

 במסילת הכרזה 29/43.

 הסחורות דלקמן שאין להן תובעים והמונחות במחסני בית המכס, ירושלים, תמכרנה אם לא יפנו אותן במשך שבוע
 . ימים מיום פרסום מודעה זו.

 שם האניה וכו׳ יי • יום. בואה מהות הסחורה וסימניה המקבל מקום צאתה

 פוליסת רכבת י מס׳ 60881 4910 12.2.43 3 שקים סובין זליג פרנק קהיר
 ״במניפסט״

 בקרון מס׳ 3112 ב.ד. 16.3.43 1 תבה תה זליג פרנק עיראק
 ״במניפסט״

 בקרון מס׳ 3112 ב.ד.

ce קהיר  קהיר פוליסת רכבת מס׳ 61731 20.3.43 2 שקים תירם לבן .
 ״במניפסט״

ce  פוליסת רכבת מס׳ 61650 22.3.43 3 שקים תירם לבן .
 ״במניפסט״

 בקרון מס׳ 612 ב.ס. י 20.3.43 210 פחים מיץ דבש תמרים זליג פרנק עיראק
 בקרון ־מס׳ 3170 ב.ד. 20.3.43 260 פחים מיץ דבש תמרים זליג פרנק עיראק
 בקרון מס׳ 3192 ב.ד. 22.3.43 261 פחים מיץ דבש תמרים זליג פרנק עיראק
 בקרון מם׳ 3162 ב.ד. 24.3.43 י 200 פחים מיץ דבש תמרים זליג פרנק עיראק
 בקרון מם׳ 3681 ב.ד. 25.3.43 261 פחים מיץ דבש תמרים זליג פרנק עיראק
 בקרון מס׳ 2453 ב.ד. 25.3.43 326 פחים מיץ דבש תמרים זליג פרנק • עיראק
 בקרון מס׳ 3683 ב.ד. 25.3.43 261 פחים מיץ דבש תמרים זליג פרנק עיראק



 המועצה המקומית של פלוג׳ה.
 סיכום ההכנסות וההוצאות לשנה המסתיימת ביום 31 במרץ, 1943.

 למטה מן
 התקציב

 ההוצאות
 הממשיות

 התקציב
ת המתוקן ו א צ ו  ה

 למטה
 מן התקציב

 למעלה
 מן התקציבי

 ההכנסות
 הממשיות

 התקציב
 ה כ נ ס ו ת המאושר

ל פונט ל פונט מי  מיל פונט 1 מיל פונט מי
 ו
 ו

ל פונמ מיל פו:מ מיל פונט  מי

 ! 1. הנהלה כללית 461.000 452.125 8.875

1 
 1. מסי עיריה 136.000 181,583 45.583

 2. רשיונות, מסים וארנוניות 1,777.500 3,578.315 1,800.815 ״ . ן 2. פנסיות ותגמולים 15.000 14.976 0.024
36.037 
 י

 3. הכנסות מנכסי המועצה 33.000 50.000 17.000 3. שירותי בריאות 454.150 418.113
 4. דנית 15.000 13.800 — 1.200 4. מאור והסקה 110.000 85.342 24.658
 5. שונות. 127.500 52.766 74,734 5. עבודות צבוריות, עבודות חוזרות ונשנות 86.000 44.910 41.090

 6. אספקת מים 223.000 318.561 95.561 — 6. שונות 479.850 292.029 187.821

 7. חלוקת מנות 448.428 319.948 — 128.480 7. תשלום הלואות ורבית י 25.270 25.270 —
 8. אספקת מים 105.000 101.725 3,275

 9. חלוקת מנות 309.510 119.624 189.886

491.666 
1,183.417 

1,554.114 
1,178.444 

2,045.780 
 10. עבודות צבוריות יוצאות מן הכלל 2,361.861

 ן

 2,760.428 4,514,973 1,958.959 204.414 י 4,407.641 2,732.558 1,675,083

3,370.111 
233.324 

2,468.160 

 מפרעות
 פקדונות

ל פונט  היתרה ביום 31 במרץ, 1943 מי
 בקופה 94.160

 בבנק הערבי הלאומי, עזה 2,374.000

1 
 ־ ן

1 
394.334 

3,370.111 

524.730 

ל פונט  מי
6.901 

517.834 

 מפרעות
 פקדונות

 היתרה ביום 1 באפריל, 1942:—
 במזומנים

 בבנק

8,804.153 
 י •

 סך־הכל
 ו !

 םך־הכל 8,804.153

 שיד מוחמד עוואד
 יא המועצה המקומית של פלוג׳ה.

 מוחמד חג׳ חסן אבו צדג
 מנהל חשבונות.

 בקרתי את החשבון הנ״ל ואת הספרים והקבלות שבקשר לכך והנני מאשר כי מצאתי אותם מתאימים לחשבון, בהתחשב
 עם ההערות הכלולות בדו״ח שלי מיום 13 באפריל, 1943, הערוך למושל מחוז עזה.

 ר. פ. פינדד
 13 באפריל, 1043. מבקר חשבונות העיריות.
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 מיל פונט

2.468.160 

ב י ם  פ

 מיל פונט

94.160 

2,374.000 

 המועצה המקומית של פלוג׳ה.
 דו״ח על האקטיב והפסיב ביום׳ 31 במרץ, 1943.

 ם יל פונט

 180.010 ! בקופה

 2,288.150 ! מזומנים

 בבנק הערבי הלאומי, עזה

ב י ט ק  א

 פקדונות

 עודף האקטיב על הפםיב

 ם״ה 2,468.160 ם״ה 2,468.160

 פגו־רי ההכנסה עולים ל־416.139 פונט,

 שיך מוחמר עוואד'
 נשיא המועצה המקומית של פלוג׳ה.

 למועצה יש עוד חוב על חשבון המלוה הממשלתי בסך 233.334.
 פונט.

 מוחמד חג׳ חסן אבו צדג
 מנהל חשבונות.

 8 באפריל, 1043.

 בקרתי׳ *?ת החשבון הנ״ל ואת הספרים והקבלות שבקשר לכך והנני מאשר כי מצאתי אותם מתאימים לחשבון, בהתחשב
 עם ההערות הכלולות בדו״ח שלי מיום 13 באפריל, 1943, הערוך למושל מחוז עזה.

 ד. פ. פינדר
 is באפריל, 1043. מבקר חשבונות העיריות.

 פקודת החברות.
 מודעה על חלוקת דיבידנדה

npel1Bank der T e ״ ה ר ב ה  esel]schaft (Bank of the: ה
 .Society•) Ltd בפירוק.

 :ת המש דרהרשום: יפו.
 המשפט.- המחוזי של ירושלים.

 התיק: 150/40.
 האחרון לקבלת הוכחות: 4 באוגוסט, 1943.

 מפרק: מקבל־הנכםים הרשמי.
 ת: בנין מצפה, רחוב יפו, ת.ד. 1254׳ ירושלים.

 ח. קוזלוב
 מ״מ האפוטרופוס הכללי והמפרק.

 כתוב
 בית
 מם'

 הי,ימ
 ישם

 הכתו

 מודעה על רישום חברות פרטיות עפ״י פקודת החברות.
 הפרטים דלקמן מתאימים לראטיי הפרקים הבאים:—

 1. שם החברה.
 2. תאריך הרישום.
 3. מטרות החברה.

 הון המניות.
 בע״מ.

 ולליטוש יהלומים
 אקספורטרים׳ קונים,

 1. חברה א י ״ת חרשי׳
 .2 21 במרץ, 1943.

 3. לימד ולנהל בתי־חרושת ליהלומים
 ואבנים יקרות, ולנהל עסקי אימפורטרים׳

 מוכרים וסוחרים של יהלומים ואבנים יקרות בלתי מעובדים
 ומלוטשים, וליסד בתי-חרושת לייצור סחורות לעסק הנ״ל..

ות הנהלה, מנית-מנהלים אחח י  4. 10,000 פונט׳ המחולקים ל־0 מנ
ות רגילות בנות פונט אחד כל אחת. י  ו־9,993 מנ

 (תיק מם׳ 1547).
 1. הברת אדניר בע״מ.

.1943 , י נ ו  .2 13 בי
 3. לייסד ולנהל עסק אימפורטרים׳ יצרנים׳ אקםפורטרים, סוחרים,
 םוכני־קומיםיון וסרסורים לכל מיני יהלומים וכל שאר מחצבים
 בעלי־ערד, בי! בלתי מעובדים, ובין מעובדים למחצה או לגמרי.
ות בנות פונט אחד כל י  .4 10,000 פונט׳ המחולקים ל-10,000 מנ
 אחת. (תיק מס׳ 1059).

Contractors and Constructors Ltd. .1 
ני, 1943. ו  .2 17 בי

 3. לרכוש בקניה מנרש ועליו בני! הנמצאים ברעננה והרשומים
 כחלקה מס׳ 17 בגוש מם׳ 0580 וכל אותה קרקע אחרת שתישר

 בעיני החברה, לפתחם ולנצלם.
ות בנות פונט אחד כל י  .4 000׳10 פונט׳ המחולקים ל־1,000 מנ
 אחת. (תיק מם׳ 1000).

 1. חברת המזרח הקרוב לספנות ודייג בע״ט.
ני, 1943. ו  .2 18 בי

י עסקי דייגים בכל מים, סוחרי דגים וסוחרים נ  3. לנהל כל מי
 בכל המיצרכים׳ כלי-העבודה וכלי־השימוש שבקשר לכך׳ לקנות,
יות ת או כל מנ ו נ  לרכוש בחליפין או באופן אחר ולהחזיק ספי
 או טובות-הנאה בספינות, ולנהל •עסקי בעלי־אניות, סרסורי־
 אניות׳ מובילים בדרד היבשה והים, בעלי סירות וםירות־פריקה,

 סוכני מכירה וסוחרים כלליים. •
ות בנות פונט אהד כל י  .4 1,000 פונט, המחולקים ל־1,000 מנ
 (תיק מס׳ 1061).

 פקודת פשיטת הרגל, 1936.
 צו קבלת נכסים, אספה ראשונה וחקירה פומבית.

 שם החייב: ד״ר בנו בנימין.
 הכתובת: י רחוב המלכים, חיפה.

 בית המשפט: המחוזי של חיפה.
 מם׳ התיק: 150/43.

 תאריך הגשת הבקשה: 0 ביולי, 1943.
׳ .194°.  תאריך צו קבלת הנכסים: 0 ביולי

 אם הבקשה היא של החיב או של הנושה: של החייב.
•1043 , ולי  תאריך האספה הראשונה: 25 בי

 השעה: 8.30 בבוקר.
 המקום: בית-המשפט המחוזי, חיפה.
 תאריך החקירה הפומבית: 12 באוגוסט, 1043.

 השעה: 9 בבוקר.
 המקום: בית־המשפט של שופט-השלום הראשי, חיפה.

 ח. קוזלוב
 מ״מ האפוטרופוס הכללי

 פקודת פשיטת הרגל, 1936.
 מודעה על חלוקת דיבידנדה

 שם החייב: המנוח אברהם לבזובסקי.
 הכתובת: לשעבר מחררה.

 התאור: פרדסן.
 בית המשפט: המחוזי׳ חיפה.

 מם' התיק: 270/42.
 הסכום לכל פונט: 300 מיל.

 דיבידנדה ראשונה, סופית או אחרת:
׳  מועד התשלום: מיום 25 ביולי

 ראשונה.
 1943 עד יום 29 ביולי, 1943,

 בין שעה 4 לשעה 0 אחה״צ.
 מקום התשלום: משרך הנאמן, עוךך־הדי! פנחס מרגלין, בית־

 בוביס׳ המרכז המסחרי החדש׳ חיפה.
 ח. קוזלוב

 מ״מ האפוטרופוס הכללי ומקבל הנכסים הרשמי.
דת פשיטת הרגל, •1936.  פקו

 צו קבלת נכסים, אספה ראשונה וחקירה פומבית.
 שם החייב: . שלום גולדנברג.

 הכתובת: רחוב תרם״ט׳ 7, תל־אביב•
 התאור: בעל מכבסה.

 בית המשפט: בית־המשפט המחוזי של תל־אביב.
 מסי התיק: 239/43;׳

 תאריך הגשת הבקשה: 1 ביולי, 1943.
 תאריך צו קבלת הנכסים: 2 ביולי׳ 1943.

 אם הבקשה היא של החייב או של הנושה: של החייב.
 תאריך האספה הראשונה: 21 ביולי, 1943.

 השעה: 4 אחה״צ.
 המקום: משרד האפוטרופוס הכללי, בנין בנק אשראי׳ רחוב

 לילינבלום, תל-אביב•
ך .החקירה הפומבית: 4 באוגוסט׳ 1943.  תארי

 השעה: 9 בבוקר.
 המקום: בית־המשפט של שופט־השלום הראשי, תל־אביב.

 ח. קוזלוב
 מ״מ האפוטרופוס הכללי.
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 1. עצי פרי בע״מ.
ני׳ 1043. ו  צ. 23 בי

 3. לרכוש בקניה או באופן אחר את המגרשים דלקמן עם בל
 הבנינים והמטעים שעליהם׳ הרשומים במשרד הפרי האחוזה של

 תל־אביב, לפתחם ולנצלם:—
 הלקות מם׳ 1 ו־4 בגוש מס׳ 3847, י הנמצאות בנם־ציונה׳
 וחלקות מם׳ 9׳ 11׳ 13 ו־14 בגוש מם׳ 3040׳ הנמצאות

 בםרפנד אל כראב.
ת בנות ׳פונט אחד כל ו י  .4 000׳1 פונט, המחולקים ל־00©,1 מנ
 אחת. (תיק מם׳ 1676).

Amusement Club Ltd. ,1 
 .2 25 ביוני׳ 1943.

 !::. ליסד, לרהט, להחזיק ולנהל מועדון חברתי בעל אופי בלתי
־ י נ י י לנוחות חבריהם׳ ידידיהם ואורחיהם, ולהמציא בנ נ  מדי
 מועדונים׳ ספריות׳ חררי־קריאה׳ חדרי־עישון ושאר נוחויות,
 ובררד כלל ליתן לחברים׳ לידידיהם ולאורחיהם את כל זכויות־

 היתר והנוחויות הרגילות של מועדון.
 4. מוגבל בערבות. (תיק מס׳ 1677).

"Scopus Film Ltd." .1 
ני, 1943.. ו  2. «־.2 בי

 '3. לנהל עסקי התקנת בתי קולנוע והנהלתם׳ מפיצי סרטים
 לחכור ולההכיר בתי־קולנוע, שירות והחזקה של ציוד קולנוע;
 לפעול כסוכנים׳ סרסורים ומפיצים של סרטים ולנהל כל עסקים

 אחרים שבקשר לכר.
ת בנות פונט אחד כל ו י  4. 000 נ פונט׳ המחולקים ל־000׳1 מנ
 אחת• (תיק מס׳ 1678).

Olympia Contracting Workshops Ltd. .1 
י, 1943. נ ו  .2 25 בי

 3. .לבנות* .להוציא לפועל, לצייד׳ לשכלל, לפתח׳ לנהל או
י עבודות צבוריות ונוחויות׳ ולפעול כיצרנים, נ  לפקח על כל מי
י סחורות וסוהרים בהן. נ  אימפורטרים ואקםפורטרים של כל מי
ות בנות פונט אחר כל י  .4 1.000 פונט׳ המחולקים ל־000׳1 מנ
 אחת. (תיק מם׳ 1679(.

 1. חברת ארסטר בע״מ.
ני׳ 1943. ו  .2 27 בי

 3. לנהל עסקי יצרנים, אימפורטרים׳ אקםפורטרים׳ סיטונאים
 וקמעונאים, סוכנים, מחסנאים וסרסורים של סחורות ואריגים׳
 עור׳ מתכת׳ עץ׳ קרן, דבק׳ גלליט, גומי, חמרים כימיים וכיוצא

 בהם.
ת בנות 400 פונט כל אחת. ו י 1 מנ 0 ־  coo ,4.4 פונט׳ המחולקים ל
. (  (16Sתיק מס׳ 0

 1. מרבץ בע״ט.
ני׳ 1943. ו  .2 27 בי

 3. לנהל עסקי אכריס לכל ענפיהם וצורותיהם, ליםד מחלבות
 ולסחור בתוצרת .חלב׳ חמאה וגבינה; סוחרי בהמות׳ מגדלי כל
י נ  מיני זרעים, ירקות ודגנים. לנהל עסקי משמרים של כל מי
 מזו! ופירות, ולייצר׳ למכור, לקנות׳ להביא לארץ ולשלוח לחו״ל
י מכונות חקלאיות׳ בלי-עבודה חקלאיים׳ המרים כימיים׳ נ  כל מי

 זבלים וכל שאר סחורות שהחברה תחשבן לנחוצות.
ת בנות פונט אחר כל. אחת. ו י  .4 500 פונט׳ המחולקים ל־500 מנ
 (תיק מס׳ 1681).

Sutton Textiles Ltd. .1 
י, 1943. נ ו  2: 24 בי

 8. לנהל כל עסקי אימפורטרים׳ אקםפורטרים, קונים׳ מוכרים,
, ם׳ י ג וארי י סחורות . נ  יצרנים׳ סיטונאים וקמעונאים לכל מי
,תחרים׳  ולכותנה׳ צמר׳ פשתן, בד׳ משי׳ משי מלאכותי, צמר גם׳
 חוטים׳ יוטה ושאר סחורות ואריגים מודפסים ובלתי מודפסים׳
 צב.ה:ים ובלתי צבועים או בעלי צורה אחרת׳ ובין אריגים ובין

 מעשה לבד׳ רשת או לולאות.
ות י יות־מיסדים ו־95 מנ  2. 500׳2 פונט, המחולקים ל־5 מנ
 רגילות בנות 25 פונט כל אחת• י (תיק מס׳ 1670).

 פקודת החברות
 מודעות בהתאם לסעיף 248.

.1 
 נמסרת בזה מודעה כי שמותיהם של תיאודור ל. לרםון׳ אליהו
 ממארי ובהיג׳ ש. מושחוואר הוחלפו בפנקס . חברות י חו״ל
 בשמו של מר פרדריק צ. לה דוקר מירושלים כאדם הרשאי לפעול

,Vaeunm Oil Company בשם 
 ולקבל בשימה הודעות משפטיות וכל הודעה שדרוש למסרה יה

 בארץ.
 ח. קוזלוב

 מ״מ האפוטרופוס הכללי ורושם החברות.

 4 ביולי׳ 1943. (תיק מס׳ פ/18).
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 נמסרת בזה מודעה כי שמותיהם של תיאודור לי, לרםון׳ אליהו
 ממארי ובהיג׳ ש. מושחוואר הוחלפו בפנקסי חברות . חו״ל
 בשמו של מר פרדריק צ. לה דוקר מירושלים כאדם הרשאי לפעול

,Vacuum Oil Company Inc. ב׳עם 
 ולקבל בשמה הודעות משפטיות וכל הודעה שדרוש למסרה לה

 בארץ.
 ח. קוזלוב

 מ״מ האפוטרופוס הכללי •ורושם החברות.

 4 ביולי׳ ;:194׳ (תיק מס׳ ם/18).

 1. ארגון מחלקי הביצים בע״מ.
׳ 1943. י נ ו  .2 17 בי

 ;;. לנהל עסקי סוהרים בכל מיני תוצרת חלב, משק וגן, וביחוד
 — בביצים, עופות׳ חלב׳ חמאה׳ גבינה, פירות וירקות, ולקנות׳
ת. ובקמעונות בביצים וכל שאר תוצרת ו נ  למכור ולסחור בסיטו

 דלעיל ולחלקם.
ות רגילות מסוג ״א״ י  4. 1000 פונט׳ המחולקים ל-1,000 מנ
 בנות פונט אחד כל אחת. (תיק מס׳ 1602).

Reí i Chess Club Ltd. . ! 
׳ 1943. י נ ו  .2 17 בי

 3. ליםד׳ לרהט׳ להחזיק ולנהל מועדו; חברתי בעל אופי בלתי
־ י נ י  מדיני לנוחות החברים, ידידיהם ואורחיהם, ולהמציא' בנ
 מועדונים׳ ספריות׳ חדרי־קריאה׳ חדרי־עישון ושאר נוחויות׳
 ובדרך כלל ליתז לחברים׳ לידידיהם ולאורחיהם את כל זכויות־

יות הרגילות של מועדון.  היתר והנוחו
 4. מוגבלי בערבות. . (תיק מם׳ 1604).

 1. ״פריגור״ וכמיקליים בע״מ.
.1943 , י נ ו  .2 17 בי

 3. לקבל את הסמכויות והחובות של מר ליאו! קמינר עפ״ י
 ההסכם שבינו וחברת האשלג הא״י בע״מ, ולרכוש את העסק
 המתנהל עתה לפי שש הפירמה ״ליאו! קמינר ושות׳״׳ ולנהל
 עסקי יצרנים׳ אימפורטרים׳ אקםפורטרים וסוחרים של תכשירי
 כימיה׳ תעשיה׳ קרור, תכשירים למניעת אבק ולכיבוי אש,
 תכשירי רוקחות׳ רפואה׳ קוסמטיקה׳ .הסוואה, בני!, .סלילת
 כבישים׳ עקירת עשבים רעים והשמדת ,חרקים וכל שאר תכשירים
 ומיצרכים, תערובות, צבעים וסבו!, קונים׳ מוכרים וסוחרים של
י תכשירים כימיים׳ בין שיש עליהם פטנט ובי! שיש נ  כל מי

 עליהם רשיון או כל זכות ,אחרת.
ת בנות פונט אחד כל ו י  .4 2-000 פונט׳ המחולקים ל־000׳2 מנ
 אחת. (תיק מם׳ 1065).

 1. 'משגב בע״מ.
י, 1943. נ ו  .2 20 בי

 3. לרכוש בקניה או באופן אחר• מגרש או כל חלק הימנו, הרשום
 במשרד םפרי האחוזה של חיפה׳ בדף מם׳ 103׳ כדר מם׳ 33׳
 כחלקה מסי׳ 12 בבאב אל ואד׳ והכולל שטח של 74׳1023 ממ״ר,

 לפחחו ולנצלו.
ת רגילות בנות פונט ו י  .4 1,000 פונט׳ המחולקים ל־00:)׳1 מנ
 אחד כל אחת. (תיק מם׳ 1060).

 1. התופר בע׳׳מ.
י, 1943. נ ו  .2 24 בי

 .׳:. לנהל עסקי. יצרני אריגים׳ סחורות מוכנות׳ עושי משי
 , ואורגי משי׳ טווי כותנה׳ עושי נרבים, יצרנים, אימפורטרים,
י אריגים׳ טווים, נ  אקםפורטרים׳ סיטונאים וקמעונאים של כל מי
 אורנים, עושות כובעי נשים ושמלות, חייטים׳ עושי כובעים׳
 מתקיני מלבושים, סוחרי אריגים׳ וסוחרים כלליים בצמר׳ כותנה׳
 משי׳ פשתן, קנבוס׳ יוטה׳ משי מלאכותי ושאר חמרים םיביים
 וסחורות בד ואריגים׳ בי! שהם מעשי לבד ובין שהם מעשה רשת

 או לולאות.
ות מסוג י ות מסוג א׳ ו־50 מנ י  4. 000׳1 פונט המחולקים ל־50 מנ
 ב׳ בנות 10 פונט כל אחת. (תיק מם׳ 1667).

 1. וילה נטרל בע״מ.
.1943 , י נ ו  .2 24 בי

 3. לקנות ולקבל העברת הנכסים הנמצאים ברחוב עי! נדי׳
 .תלפיות, והרשומים במשרד ספרי האחוזה, ירושלים׳ בית־צפפה׳
 תלפיות׳ בכרד מם׳ 8, דף 57׳ והכוללים שטח של 06׳607 ממ״ר׳

 לפתחם ולנצלם.
ת בנות פונט אחד כל ו י  .4 1,000 פונט׳ המחולקים ל־000׳1 מנ
 אחת. (תיק מם׳ 1672).

 1. בית סמל דוד בע׳׳מ.
׳ 1943. י נ ו  .2 24 בי

 3. לרכוש בקניה או באופ! אחר מגרש עם הבית שעליו׳ הנמצאים
 בתל־אביב והרשומים במשרד ספרי האחוזה תל־אביב, כחלקה

 מם׳ 617׳ גוש מס׳ 6902׳ לפתחם ולנצלם.
ות בנות 100 פונט כל אחת. י  4. ' 5,000 פונט, המחולקים ל־50 מנ
 (תיק מם׳ 1673).

 1. אחוזת ד״ר זימ! בע״מ.
׳ 1934. י נ ו  .2 24 בי

 ::. לרכוש בקניה או באופן אחר את הנכסים הנמצאים ברמת־
 גן והרשומים במשרד ספרי האחוזה׳ תל־אביב, כחלקות מם׳ 57
 ו־58׳ גוש מס׳ 6127׳ והנכסים הנמצאים בשכונת גאולה שעל־יד
 פתח־תקוה, והרשומים במשרד ספרי האחוזה׳ יפו׳ כחלקות מם׳

 0 ו־12 בגוש מם׳ 45, לפתחם .ולנצלם.
לות בנות פונט אחד י ות רנ י  4. 1-000 פונט׳ המחולקים ל־000׳1 מנ
 כל אחת. ((תיק מם׳ 1674).

. מ. מישלין ושות׳ (א״י) בע״מ. ! 
׳ 1943. . י י נ ו  .2 25 בי

 3. לעסוק כאימפורטרים, .מחלקים, סוכנים, מוכרים׳ סרסורים׳
 משלחים׳ יצרנים ובאי־כוח.:של ,צמיגים אויריים ושאר מיצרבים
 המסומנים בםימן־המםחר או השם מישליז׳ ושל סחורות גומי׳

ות מכל פירמה .שהיא. י נ  צמיגים אויריים ואביזרי מכו
ות בנות פוגט אחד כל י  .4 000׳1 פונט׳ המחולקים ל־000׳1• מנ
: (תייק מס׳ 1675). : : ׳ .  זיחת• י :
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 1. אמין סלים אל חדאד׳ שכם. אחמד סלים אל חדאד, שכם.
 פאיז סלים אל חדאד, שכם. ראמי! סלים אל חדאד׳ שכם.

 2. אמין אל חדאד ואחיו׳ שכם.
 3. אטיו אל חדאד ופאיז אל חדאד יחדיו ולחוד.

 .4 0 באפדיל, 1943, לתקופה בלתי מוגבלת.
 5. כפהיה ובית־בד לשמ! ולשמז שומשמין. (תיק מם׳ 5437).

 1. הם! בדרן, שכם. מחמוד בדרן, שכם. עבדאלה בדרן׳ שכם.
 קאםם בדרן, שכם.

 2. חם! ומחמוד בדרן ושות׳.
 3. חם! ומחמוד בדר! יחדיו ולחוד.

 .4 10 .באפריל׳ 1943׳ לתקופת בלתי מוגבלת.
 5. בית מלאכה חשמלי לתיקונן, מילוין ומכירתן של סוללות;
 ניקוי! ומשיחתן של מרכבות, שכם. (תיק מם׳ 5438).

 1. חג׳ חמד שנטיר, שבם .עבדל רחמ! שנטיר׳ שכם. עבדאלה
 שנטיר, שכם. רשיד שנטיר, שכם.

 2. חג׳ חמד שנטיר ואחיו•
 3. כל השותפים יחדיו ולחוד.

 .4 10 באפריל, 1943׳ לתקופה בלתי מוגבלת.
 5. מסחר בתבואות ובםחורות קולוניאליות, וקומיםיו!.

 (תיק מם׳ 5439).

 1. לייב אידלםבורג׳ רחוב הרצל 57, תל־אביב. יצחק אידלסבורג,
 רחוב הרצל 57, תל-אביב.

 2. ל. אידלםבורג ובנו.
 3. ל. אידלםבורג לחוד או ביחד עם יצחק אידלסבורג,

 4. שלש שנים, החל מ־1 באפריל׳ 1943.
 5. בית מסחר לחמרי בני!. (תיק מס׳ 5440).

 1. משה וויינשטוק, רחוב רש״י 37׳ תל־אביב. אברהם לוין׳
 רחוב המשביר 14׳ תל־אביב.

 2. ״הבגדים״ וויינשטוק את לוין.
 3. שני השותפים יחדיו.

 4. שנתים ועשרה חדשים, החל מ־13 באפריל, 1943. אם לא
 ימסור שותף אהד למשנהו הודעה בכתב לפחות שלשה חדשים
 לפני תום התקופה, תוארד השותפות לשנה נוספת, וכן מדי

 פעם בפעם.
 .5.- מסחר בבגדים מוכנים׳ אריגים ומיצרכי חייטות.

 (תיק מם׳ 5441).

 1. זיק אםא, רחוב פבזנר 28, ת. ד. 74׳ חיפה. שדה סגל,
 רחוב הילל 13׳ חיפה.

Orient Transport Company .2 
 3. כל שותף לחוד.

 .4 15 במאי, 1943׳ לתקופה בלתי מוגבלת•
 5. הובלת סחורות בארץ, בסוריה, בלבנון ובעירק.

 (תיק מס׳ 5442).

 1. וואדי פינן׳ רחוב קוביאת, בירות. ג׳יאן פינן, שכונת עג׳מי,
 יפו.

 2. וו. פינן ושות׳.

 3. כל שותף לחוד.
 .4 4 במאי, 1943, לתקופה בלתי מוגבלת.

 5. סוחרים כלליים, א.ימפורטרים׳ אקםפורטריס וסוכני קומיסיון.
 (תיק מם׳ 5443).

 1. עליזה וינוגרד׳ רחוב דוד ילי!׳ 27, ירושלים. אלקה עד!׳ רחוב
 ב! יהודה 1׳ ירושלים.

 2. תלמים.
 3. כ? שותף לחוד.

 .4 10 במאי, 1943, לתקופה בלתי מוגבלת.
 5. סוחרים כלליים, סוכנים למסחר ולבטוח׳ מדפיסים ומוציאים
 לאור• (תיק מם׳ 5444).

 1. תופיק מחמור זבלווי, שכונת זחל!׳. חיפה• בולום פרח׳ תחנת
 הכרמל, חיפה׳ צליבה חאפז תרזי׳ רחוב חג׳אז׳ חיפה. צובחי

 עברול כאליק, בנין הכרמליתים׳ חיפה.
Arab Unity Booksnop Company .2 

 3. צובחי עבדל כאליק בלבד.
 .4 15 באפריל, 1943, לתקופה בלתי מוגבלת.

 5. מסחר בכל מיני ספרים וכתבי עת׳ חליפת מכתבים עם
 עתונים וכתבי עת בארץ ובחוץ לארץ׳ תרגומים, פרסומים וצרכי
 כתיבה. (תיק מס״ 5445).

, דרהלי  1. ראוב! גלזר, רחוב דרהלי, יפו. אהרן גלזר׳ רחוב :
 יפו. מחמד בחלוון, רחוב דרהלי, יפו. קמל בחלוון, רחוב דרהלי,

 יפו. פינחס פרמד, רחוב דרהלי, יפו•
Jaffa Auto Car & Truck Market Co., Jaffa .2 

 3. ראובן גלזר בלבד.
 4. חמש שנים ההל מיום 15 באפריל׳ 1943.

ניות וחלקים בודדים, הובלת•  5. מכירתם׳ קניתם והשכרתם של מכו
 נוסעים וסחורות, ועסקי קומיםיוז. י (תיק מס׳ 5440).

 1. דימיטרי קלרים, ת. ד. 151׳ יפו. קימון׳ קלרים, ת• ד. 151,
 יפו. מיטרי נורםי, ת. ד. 151, יפו.

 2. קלריס ושות׳, טחנות קמח.
 3. דימיטרי קלרים בלבד׳ י ובהעדרו שאר שני השותפים יחדיו.

 4. שנה אחת החל מ־12 במאי, 1943.
 5. טחנות קמח. (תיק מם׳ 5447).
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 נמסרת בזה מודעה כי שמותיהם של תיאודור ל. לרסון׳ אליהו
 ממארי ובהיג׳ ש. מושחוואח הוחלפו בפנקס חברות חו״ל
 בשמו של מר פרדריק צ. לה רוקר מירושלים כאדם הרשאי לפעול

,Socony-Vacuum Oil Company, Inc. בשם 
 ולקבל בשמה הודעות משפטיות וכל הודעה שדרוש למסרה לה

 בארץ.
 ח. קהלוב

 מ״מ האפוטרופוס הכללי ורושם החברות.

 4 ביולי׳ 1943. (תיק מם׳ פ/165).
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 נמסרת בזה מודעה כי שמותיהם של תיאודור ל. לרםון׳ אליהו
 ממארי ובחיג׳ ש. מושאהוואר הוחלפו ברשימת חברות חו״ל
 בשמו של מר פרדריק צ. לה רוקה מירושלים כאדם הרשאי לפעול

Standard Oil Company of New York בשם 
 ולקבל בשמה הודעות משפטיות וכל הודעה שדרוש למסרה לה

 בארץ.
 ח. קוזלוב

 מ״מ האפוטרופוס הכללי ורושם החברות.

 4 ביולי, 1943. (תיק מס׳ פ/224).

. ה ע ד ו  מ
 נמסרת בזה מודעה כי ביום 14 במאי׳ 1943, שנתה החברה הנ״ל
בהתאם לסעיף 25 מפקודת החברות׳ ל־״בית ה״ה .  את שטה׳

 שטרנברג בע״מ״.
 ח. קוזלוב

 מ״מ האפוטרופוס הכללי ורושם החברות.

 4 ביולי, 1943. (תיק מס׳ 1207).

 רישום שותפויות.
— : ם י א ב  הפרטים דלקמן מתאימים לראשי הפרקים ה

 1. שמותיהם וכתבותיהם של השותפים.
 2. שם הפירמה של השותפות.

 3. שמות השותפים-המורשים לנהל את השותפות ולחתום בעדה.
 4. תאריך התחלת השותפות ונמירתה.

 5. . המטרה.
 1. שלמה ברשקובםקי, רחוב אלנבי 138׳ תל אביב: משה
 נידזביצקי, ראשון לציו!; שרגה בייער, ראשו! לציו!; שמואל

 אפלבוים, ראשון לציון; דב רדנבורג׳ ראשון לציון.
 2. האמום.

 3. שלמה ברשקובםקי ומשה נידזביצקי יחדיו.
 .4 1 במאי׳ 1943, לתקופה בלתי מוגבלת.

 5. ייצורם של אימומי נעלים ומיצרבי-עץ ומסחר בהם.
 (תיק מכי 5431).
 1. יעקב גרושקביץ, בית נרושקביץ׳ נתניה; נתז הובברג, מרכז

ת וירצר, נתניה.  מסחרי, נתניה; שמעו! וירצר, בי
 2. נגריה ״אגוזה״.

 3. יעקב נרושקביץ נוסף לשם השותפות ״ננריה אנוזה״.
 .4 1 באפריל׳ 1943, לתקופה בלתי מוגבלת.

 5. נגריה. (תיק מכי 5432).
 1. משה ברלינסקי, רחוב חברו! 7׳ תל־אביב; צבי ילומרוזן,

 רחוב חברון 7, תל־אביב.
 2. מ. ברלינםקי׳ אימפורט של כותנה ופסולת של כותנה.

 3. משה ברלינסקי.
 .4 1 באפריל, 1943׳ לתקופה בלתי מוגבלת.

 5. אימפורט של כותנה ופסולת של כותנה. (תיק מם׳ 5433).
 1. ארטור שטראוס, רחוב הרצל 89, תל־אביב; מקם שיפט!׳
 רחוב זנגביל 17׳ תל־אביב; אדוארד פרידמן, רחוב אהרונוביץ

 2׳ תל-אביב.
 2. זהיר.

 3. כל שנים מהשותפים יחדיו.
 4. שנה אחת החל מ־1- באפריל, 1943. אם לא תמםר הודעה מאת
 שותף אחד על ביטול השותפות, לפחות שלש־ חדשים לפני גמר

 התקופה, תוארד השותפות לשנה נוספת׳ וכן מדי פעם בפעם.
 5. הובלתן והחסנתן של סחורות׳ סוכנות למשלוח סחורות, ועסקי
 קומיםיון. (תיק מס׳ 5434).
 1. לוי גורביץ׳ רחוב יהודה הלוי 209׳ תל־אביב; משה ברנד, רה׳

 בז יהודה 35, תל־אביב.
 2. בית חרושת לעורות ״תני!״.

 3. לוי גורביץ..
 .4 1 באפריל׳ 1943, לתקופה בלתי מוגבלת. השותפות תפורק
 ע״י מסירת הודעה מאת אחד השותפים לפני 1 באפריל של כל

 שנה.
 5. ייצורם של כל מיני עורות ומסחר בהם. (תיק מם׳ 5435).
 1. זאב טרדלר, רחוב גוררוז 62, תל־אביב; שלמה טננבאום,

 רחוב פייארברג 34, תל-אביב.
 2. זאב טרדלר ושות׳.

 3. זאב טרדלר בלבד.
 .4 1 באפריל׳ 1943, לתקופה בלתי מוגבלת.

ת מסחר לתנורי בישול וחלקיהם. (תיק מם׳ 5436).  .5. בי
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 1. סלומון קורו, רחוב ריינס 41׳ תל־אביב. היינריד קראפט,
 רחוב בן־יהודה 89 א, תל־אביב.

Tempo Transport Service .2 
 3. חתימותייהום המשותפות של שני השותפים תחייבנה את

 השותפות.
 .4 21 באפריל׳ 1943, לתקופה בלתי מוגבלת. השותפות תבוטל
 ע״י מסירת הודעה בכתב מאת שותף אחד למשנהו שלושה חרשים

 למפרע.
 5. הובלת משאות ונוסעים. (תיק מם׳ 5459).
, רחוב אל  1. מחמד יאםיז, ת.ד. 240׳ יפו. נימר אל סופירי

 מחטה, יפו. מחמוד אל חוםרי, ת.ד. 672׳ יפו.
The Eggs Trade Importers Syndicate of Tel-Aviv 

 רחוב מרחביה 9, תל־אביב. טוביה זכרוני׳ רחוב מרחביה 3,
 תל־אביב.

The Jaffa-Tel-Aviv Local Egg Traders1 Association .2 
י השותפות, אולם נ י נ ע את. . ו הל נ י . ו י חד  3. כל שלושה מהשותפים י
 חשבונות הבנק של השותפות יתנהלו רק עפ״י השותף השני

 והשותף החמשי יחדיו או ע״י באי-בוחם יחדיו.
 .4 8 באפריל, 1943׳ עד 8 באפריל, 1944, עם רשות לחדש את

 השותפות.
 5. ליםד ארגון של סוחרי ביצים ולנהל תחנה מרכזית לחלוקת
 ביצים מקומיות. י (תיק מס׳ 5460).
 1. שמעון קפלן, שדרות רוטשילד 102, תל־אביב. אוריאל קפלן׳

 שדרות רוטשילד 102, תל־אביב.
 2. שמעון קפלן.

 3. שמעו! קפלן.בלבד.
 .4 19 באפריל׳ 1943׳ לתקופה בלתי מוגבלת.

 5. יצרנים, סוכנים וסוחרים כלליים, ביטוח וקומיםיון.
 (תיק מם׳ 5401).
 1. עזריאל יגר, רחוב שפירא׳ חיפה. יצחק צימבליםטה׳ רחוב

 שפירא, חיפה.
 2. מאפית כתר.

 3. שני השותפים יחדיו, 'אולם על הודעות למשרדי אספקה
 ולמשרדי הממשלה יהא רשאי לחתום רק עזריאל י גר בלבד.

 4. שנתים החל ט־2 במאי׳ 1943. א,ם לא תמםר הודעה על
 פירוק השותפות מאת אחד השותפים שלושה חדשים לפני גמר
 השנתים׳ תמשך השותפות לשנתים נוספות, וכן מדי פעם בפעם.
 5. מאפיה ומכירת לחם• (תיק מם׳ 5462).

 1. אלפרד זוםמן, רחוב םמילנםקי׳ נתניה.
זידור םטיגליץ׳ רחוב  קרול פיזק, רחוב םמילנםקי, נתניה. אי

 םמילנםקי, נתניה.
 2. א. זוםמז ושות׳.

 3. אלפרד זוסמז ביחד עם שני השותפים האחרים.
 .4 15 באפריל׳.1943׳ לתקופה בלתי מוגבלת.

. (תיק מס׳ 5463). .  5. בית מלאכה מכני• .
 1. אלפרד אוםואלד, רחוב טרומפלדור 4, תל־אביב.

 בטי אוםואלד, רחוב טרומפלדור 4׳ תל־אביב.
 2. אוםואלד את אוםואלד.
 3. אלפרך אוםואלד בלבד.

 4. לתקופה בלתי מונבלת. כל שותף רשאי לבטל את השותפות
 במסירת הודעה לשותף השני שלושה חדשים למפרע.

 5. עסקי מסחר, תעשיה וכספים• (תיק מם׳ 5464).
 1. זכריה פורכטזם, רחוב חובבי ציו! 38׳ פתח־תקוה. שמעון

, רחוב חובבי־ציו! 38, פתח־תקוה. נינסקי  מרגו
 2. כרמל מזרחי׳ סניף פתח־תקוה.

 3. שני השותפים יחדיו.
 .4 1 במאי׳ 1943, לתקופה. בלתי מוגבלת.

 5. מסחר ביין, בירה וםפירטים. (תיק מס׳ 5465).
 1. ברור םגלוביץ׳ רחוב עמק יזרעאל 3, תל־אביב. נפתלי רובין,
 שכונת פלורנטיז׳ צריף מם׳ 47׳ תל־אביב. חיים קאופמן׳ שכונת
 התקוה׳ ע״י תל־אביב. יוסף ליוביז, רחוב דיזנגוף׳ צריף מס׳98,

 תל-אביב.
 2. מרץ עור.

 3. ברור םגלוביץ ויוסף ליובין יחדיו.
 4. שנתים החל מ-23 באפריל, 1943. אם לא יודיע כל שותף
לבטל את . ו נ  לשא,ר השותפים חדשיים לפני גמר השנתים על רצו
 השותפות, תוארר השותפות מאליה לתקופה נוספת של שנתים׳

 ובן מדי פעם בפעם.
 5. עיבוד עורות ומסחר בהם בארץ. (תיק מס׳ 5466).

 1. מאיר בן אפרים׳ נבעתים׳ על יד תל־אביב.
 מאיר גורביץ, רחוב רב הוז 12׳ תל־אביב.

 2. ״מאיר״.
 3. על כל מיסמכים יחממו שני השותפים יחדיו, אולם על צ׳קים

 יחתום רק בן־אפרים בלבד.
 .4 6 במאי׳ 1943, לתקופה בלתי מוגבלת.

 5. ייצור המרי בנין ובנית בנינים. (תיק מם׳ 5467).

 1. מרקוס ואלפםטל, שכונת רוממה, בית עיסה מוםה, ירושלים.
 מנדל חייקי!׳ שכונת רוממה, בית עיסה מוםה, ירושלים.

 2. מרקום ואלפםטל ושות׳׳ ירושלים.
 3. מנדל חייקיז בלבד.

 4. שלוש שנים החל מ־20 במאי, 1943. השותפות תחודש מאליה
 מדי שנה בשנה.

 5. לנהל חנות מכולת בקמעונית. (תיק מם׳ 5468)-

 1. דניאל למקי!, רחוב ויזל 26, תל־אביב. גדעו! הוכמן׳ רחוב
 חולדה 1׳ תל-אביב.

 2. גלנע חברה להובלה.
 3. שני השותפים יחדיו•

 .4 25 באפריל, 1943׳ לתקופה בלתי מוגבלת.
 5. הובלת סחורות. (תיק מם׳ 5448).
 1. שחוד משה חסקי, רחוב דוד ילין, רוחמה׳ ירושלים. משה
 חסקי׳ רחוב דוד ילין, רוחמה׳ ירושלים. חיים חסקי, רחוב דוד

 ילין, רוחמה, ירושלים.
 2. שחוד משה חםקי ובניו.
 3. שחוד משה חםקי בלבד.

 .4 18 באפריל׳ 1943, לתקופה בלתי מוגבלת.
גים. (תיק מס׳ 3449),  5. קניתם ומכירתם של ארי
 1. מנדל כהן, שכונת תל-ארזה, ירושלים. משה בכרך, שכונת

 כרם אברהם, ירושלים.
 2. מ• כהן את מ. בכרר (חרש).

 3. כל שותף לחוד.
 .4 1 במאי׳ 1943, לתקופה בלתי מוגבלת. השותפות תבוטל ע״י

 מסירת הודעה מאת שותף אחד למשנהו ששה חדשים למפרע.
 5. נגריה וקבלנות כללית. (תיק מם׳ 5450).
׳ רחוב א. ב!־יהודה 109׳ תל־אביב. בנימי!  1. יוסף קרופיז׳

 אהרונוביץ, עי! ורד.
 2. י. קרופיז׳ את ב. אהרונוביץ, הובלת משאות.

 3. שני השותפים יחדיו.
 .4 15 באפריל׳ 1943׳ לתקופה בלתי מוגבלת.

. (תיק מם׳ 5451). ת. רו  5. . הובלת סחו
 1. יצחק אהרונוביץ, רחוב הגלבוע 7, תל־אביב. אליעזר
 פינקלשטיין, רחוב עמוס 23, תל־אביב. יואל נימז׳ רחוב פרץ

 חיות 22, תל־אביב.
 2. יצחק אהרונוביץ, אליעזר פינקלשטיין ויואל נימן׳ הובלת

 משאות.
 3. כל השותפים יחדיו.

 .4 10 באפריל׳ 1943, לתקופה בלתי טונבלת.
 5. הובלת סחורות. (תיק מם׳ 5452).

 1. יצחק זינגר, רחוב התחנה 3׳ תל־אביב. מרדכי צוקרמן,
, תל־אביב. רי ו פי נטי  שכונת מו

. זינגר את מ. צוקרמז׳ הובלת משאות. י  2. י
 3. שני השותפים יחדיו.

 .4 10 באפריל, 1943׳ לתקופה בלתי מוגבלת.
 5. הובלת משאות. (תיק מס׳ 5453).

 1. איזיק קליין, רחוב קלישר 8, פתח־תקוה.
׳ פתח־תקוה• י נ  משה כהן, רחוב כתרו

 2. א. קליין את מ. כהן, הובלת משאות.
 3. שני השותפים יחדיו.

 .4 10 באפריל, 1943׳ לתקופה בלתי מוגבלת.
 5. הובלת משאות• (תיק מס׳ 5454).

 1. דב טרכטמן׳ בני־ברק. שלמה מזור, כפר אז״ר. יעקב אריה
 רייכיק רחוב אחר־העם 89, תל־אביב. משה ברונר׳ רחוב אחד־העם

 89, תל־אביב.
 .2. בית־חרושת לעורות ״רשף״.

 3. רב טרכטמן ביחד עם משה ברונר או יעקב אריה רייכיק.
 4. שנתים החל מ־2 במאי׳ 1943. השותפות תחודש מאליה

 לשנה נוספת מדי פעם בפעם.
 5. ייצורם, קנייתם ומכירתם של עורות. (תיק מם׳ 5455).

 1. שלום הופטמן, רחוב הקישון 16׳ תל־אביב. חוה לדרברג,
 רחוב זבולון 8׳ תל־אביב. שמואל יצחק לדרברג, רהוב נחלת־
 בנימין 84, תל־אביב. אברהם לדרברג, רחוב תל־חי 6, תל־אביב.

 יוסף פרקש׳ רחוב הקישון 60, תל־אביב•
 2. ״בטחון״.

 3. שמואל •יצחק לדרברג ואברהם לדרברג יחדיו ולחוד.
 .4 15 באפריל, 1943׳ לתקופה בלתי מוגבלת.

 5. ייצור נעלים ומסחר בהם. (תיק מס׳ 5456).

 1, גדליה קוםובר׳ רחוב דבורה הנביאה 17׳ תל־אביב. חיים מלר,
 ע״י ג. קוםובר׳ רחוב דבורה הנביאה 17, תל-אביב.

 3. השותפות תתנהל ע״י שני -השותפים יחדיו. חתימתו של
 שוחף אחר בצד חותמת השותפות, תחייב את השותפות׳ בתנאי
 כיי למשיכת כסף מהבנקים דרושות חתימותיהם של שני השותפים.
 4. שלוש שנים החל מ־28 באפריל, 1943. אם לא יודיע שותף
 אחד למשנהו על רצונו לבטל את השותפות, לפחות שלושה חדשים
 לפני תום תקופתה׳ תחודש השותפות מאליה לתקופה נוספת של

 שנה אחת׳ וכן מדי פעם בפעם.
י טיצרכים וכלים מחרש, חרסינה וגביש. נ  5. ייצורם של כל מי
 (תיק מם׳ 5457).

 1. דוד האוזר, רחוב ברזלי 14, חיפה. מרדכי אדלר׳ רחוב
 שפירא 6, חיפה. מנחם גרטנד, רחוב אלנבי 23׳ חיפה.

 2. ״האוזר, אדלר וגרטנר״. ,
 3. כל שנים מהשותפים יחדיו.

 .4 1 באפריל, 1943׳ לתקופה בלתי מוגבלת. אם לא תמסר
 הודעה ע״י אחד מהשותפים כי ברצונו לבטל את השותפות, לפחות

 שלושה חדשים מראש׳ תמשיד השותפות את קיומה.
 5. בית קפה ומסעדה• (תיק מם׳ 5458).
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 3. כל השותפים יחדיו וכל שותף לחוד.
 .4 10 באפריל, 1943׳ לתקופה בלתי מוגבלת.

 5. סוחרים בתוצרת חקלאית. (תיק מם׳ 5481).
 1. שמעון טיםר, רחוב יבנה 40, תל־אביב. פיליפ מקם,.טיםר׳

 רחוב יבנה 40׳ תל־אביב.
 2; ״שמעיז טיםר ובנו״.

 3. כל שותף לחוד.
 .4 14 במאי׳ 1943, לתקופה בלתי מוגבלת. השותפות תפורק ע״ י

 הודעה שימסור אחר השותפים למשנהו חודש אחד למפרע.
 5. מסחר באריגים, ייצור חגורות׳ .לבנים •וכותנות•

. (  (54Sתיק מס׳ 2
 1. יוכף אייזן, רחוב יחיאל 10׳ חיפה. אברהם פרל׳ רחוב

 השלוח 22, חיפה.
 2. ״יוסף אייזן ופרל״.

 3. שני השותפים יחדיו.
 .4 1 באפריל, 1943׳ לתקופה בלתי מוגבלת•

 5. סיטונאים וקמעונאים לירקות ופירות. (תיק מם׳ 5483).
 1. יצחק ווילף, רחוב פלומר, רמת־גן.

 שרגא ווילף׳ רחוב פלומר׳ רמת־נן.
 2. ״יצחק ווילף ובנו״.

 3. כל שותף לחוד.
 .4 1 באפריל, 1943, לתקופה בלתי מוגבלת.

נות בקמח, סוכר ותבואות. (תיק מס׳ 5484).  5. םוחר בסיטו
 1. חיים בלומקין׳ רחוב יהודה הלוי 43, תל־אביב. י אברהם

 בלומקין, רעננה •
 2. ״חיים בלומקיז ובנו״.

 3. חיים בלומקיז לבדו.
 .4 1 בטאי, 1943, לתקופה בלתי מוגבלת.

 5. מסהר בתבואה ומספוא. (תיק מם׳ 5485).
 1. מקס שפירא, שכונת בורוכוב. ברוד טידולר׳ שכונת אונו על
 י יד תל־ליטוינסקי. מרדכי גרוםמז׳ בית אפשטיין, רמת־נן. פלו

 רוזנשטייז׳ רחוב המוצא׳ רמת־גן.
 2. ״שפירא, טירולר ושות׳ מהנדםים־השמלאים״•

 • 3. מ .שפירא וב. טירולר יחדיו.
 ! 154. במאי, ?i104׳ לתקופה בלתי מוגבלת.

. מהנדםים־חשמלאים ומשרד טכני• (תיק מם׳ 5486). I 5 
 ! 1. שמואל קרצ׳מר׳ בית זיץ׳ רחוב בז־יהודה ירושלים. אביעזר
 j קרצ׳מר, בית זיץ, רחוב בן־יהודה ירושלים. אליהו קרצ׳מר׳

ת זיין׳ רחוב בן־יהודה, ירושלים.  \ בי
. ״ש• קרצ׳מר ובניו״. j 2 

 ן 3. שמואל קרצ׳מר ביחד עם אחד מיתר שני השותפים.
 ן 4. 15 במאי׳ 1943, לתקופה בלתי מוגבלת. השותפות תפורק
 | ע״ י הודעה שתמםר ע״י אחד השותפים ליתרם חורש אחד למפרע.
. בית־מלאבה אמנותי לפיחוח ואמל• (תיק מם׳ 5487). I 5 
 ! 1. מוחמר מנצור• אל אילה, עזה. רגיב חמד! אל אילה, עזה.
 | רשיד מחמוד םוואפירי, עזה. רבח רמדן קוויידיר׳ עזה. םלאמה
 אל דחשאן, עזה. אבו גאלי מנצור אל אילה׳ חאן־יוניס. ״ מוחמר
׳ ברבד, חאן־יונים. יונים  עזש איםלים׳ חאן־יונים. םעיד חג׳אג

ג׳ באר־שבע.  עוואד אבו אל נור׳ באר־שבע. יוסף עבד חג׳
"The Eggs and Poultry Co." .2 

 3. כל אחד מהשותפים מוחמר מנצור אל אילה, רשיד מחמוד
ונים י ׳ ברבר ו אנ  םוואפירי׳ אבו גאלי מנצור אל אילה׳ םעיד חג׳

 עוואד אבו אל נור.
 .4 26 במאי׳ !194׳ לתקופה של 9 חדשים.

 | 5. סוחרי ביצים ועופות. (תיק מס׳ 5488).

. עבר אל מיחםיז אבו לבן׳ רמלה. שוכרי אבו לבן׳ רמלה. j 1 
. עבד אל מ י נעם אבו לבז ובניו״. j 2 

 | 3. כל שותף לחוד.
 .4 17 במאי, 194:5׳ לתקופה בלתי מוגבלת.

 5. סוחרי מנופקטורה. (תיק מם׳ 4589).
 1. בוקו אשר ברכה׳ רחוב דיזנגוף 102׳ תל־אביב. מילכד! בוקו

 ברכה, רחוב דיזנגוף 102, חל־אביב.
 2. ״בייבם בוקו א. ברכה ושות׳״.

 3. בוקו אשר ברכה ומילכה. בוקו ברכה רשאי לנהל את עניני
 השותפות יחדיו ולחוד. בוקו אשר. ברכה רשאי לחתום בשם

 השותפות לבדו או ביחד עם השותף השני.
 .4 10 במאי׳ 1943׳ לתקופה .בלתי מונבלת.

י יבוא, יצוא׳ תעשיה ומסחר. (תיק מסי 5490). נ  5. כל,מי
. משה ביר, רחוב ארלוזורוב 17׳ ירושלים. נפתלי רוזנקרנץ, j 1 
 : רחוב הירקון 52, תל־אביב. וולף זאב בורשטיין, רחוב הרב קוק

׳ תל־אביב. j 22 
 ן 2. ״ביר, רוזנקרנץ ובורשטיין׳׳.

 ׳ 3. חתימותיהם של כל השותפים תחייבנה את השותפות.
 | 4. 24 במרץ, 1943׳ לתקופה בלתי מםויימת.

 י 5. בית מלון. (תיק מס׳ 5491).
 : 1. אלכסנדר ליאשינםקי׳ רחוב נחמני 45, תל-אביב. מאיר

 ; פרומר, רחוב החשמונאים 9, תל-אביב.
. אלכסנדר ליאשינםקי ומאיר פרומר בית־מלאכה אלקטרו I 2 

 ; מיכאני וחנות לסחורות משומשות.
. שני השותפים יחדיו. j 3 

י  ! 4. 15 באפריל, 1943׳ לתקופה בלתי מוגבלת. י
 ! 5. בית־מלאכה אלקטרו־מיכאני וחנות לסחורות משומשות.

׳ (תיק מם׳ 5492). ' - •_ • 

ם זלצמן, רחוב עליה s4׳ תל־אביב. מאיר לוקץ, רחוב י ר פ א . 1 
 החלוצים 42, תל־אביב. . . ¡

 2. ״בלירו״. יי
 3. מאיר לוקץ.

 .4 15 באפריל, 1943׳ לתקופה בלתי מונבלת. השותפות תבוטל ן
 ע״י מסירת הודעה שלושה הרשים למפרע.

 5. תעשית 'נעלים. (תיק מם׳ 5409). !
 1. יהושע כץ׳ רחוב ברזלי, חיבה. אהרן כץ, רחוב ברזלי, חיפה. !
 צ. י. כץ ובנו. ן
 3. יהושע כץ. י
 .4 15 באפריל, (194, לתקופה בלתי מוגבלת. השותפות תפורק ;

 במסירת הודעה ששה חדשים למפרע.
 >r. מכירת כלי עבודה. (תיק מס׳ 5470). :

 1. מנפריד לום, רחוב בן־יהודה 171, תל־אביב.
 רוזי לוס, רחוב בז־יהודה 205, תל־אביב. !
 2. כל־בו ״מרכז״• י

 3. מנפריד לום בלבד.
 .4 25 באפריל׳ 1943׳ לתקופה בלתי מוגבלת.

 5. חנות גלנטריה. (תיק מם׳ 5471). !
 1. מתתיהו כה;, רחוב ז׳בוטינםקי 10׳ פתח־תקוה. אברהם כה!,
ורי 33, פתח-תקוה. נתנאל כהז, רחוב ז׳בוטינםקי נטיפי  רחוב מו

 10׳ פתה־תקוה.
ת ״אביב״ האחים כהז ושוי. מו ׳ ג פי  2. בית חרושת לכותנות ו

 3. אברהם כהן ביחד עם מתתיהו כהן או עם נתנאל בהן.
 .4 1 במאי׳ 1943, לתקופה בלתי מוגבלת.

 5. ייצור כותנות ומלבושים אחרים ומסחר בהם.
 (תיק מם׳ 5472).
 1. ד. פ. שפר, רחוב יוסף ישראלם 22׳ תל־אביב. משה וינשטיין,

י. ת 5׳ תל־אבי ו  רחוב פרץ חי
 2. ד. פ..שפר את מ. וינשטיין.

 8. שני השותפים יחדיו.
 .4 1 במאי, 19-43׳ לתקופה של 2 שנים.

י מלבושים תחתונים. נ  5. ייצור ומכירה של כל מי
 (תיק מס׳ 5478).

 1. הסן גורי׳ השוק, חיפה. בשיר נורי, השוק, חיפה.
 2. חסן את בשיר נורי — חיפה.

 3. כל שותף לחוד.
 .4 1 במאי, 1943׳ לתקופה בלתי מונבלת.

 5. סוהרי מנופקטורה. (תיק מם׳ 5474).
 1. היינריד שנם, רחוב אברהם מפו 25׳ תל־אביב. מרתה אילברג׳

 רחוב נרוזנברנ 18, תל־אביב.
 2. שנס ישותי.

 3. מר היינריר שנס.
 .4 1 במאי׳ 1943׳ לתקופה בלתי מונבלת. השותפות תבוא לידי

 נמר ע״ י הודעה של חודש אחד.
 5. השתתפות בריחים ובהפסדים של מפעלים שבהם מר שנם
 הוא שותף כללי. י (תיק מם׳ 5475).
 1. קמילו גאנז שילר, רחוב שלום־עליכם 37, תל־אביב. רורולף

 נאנז שילר׳ נחלת־ננים•
 2. קמילו שילד.

 8. שני השותפים יחדיו ולחוד.
 .4 1 במרץ, 1943, לתקופה בלתי מוגבלת.

 5. סוכנות לאימפורט—אקספורט. (תיק מס׳ 5470).
׳ עזה. אברהים עבדל גאני י נ ו  1. בדר עבדל נאני באראנ

 באראנוני׳ עזה. מוראי עבדל גאני באראנוני, עזה.
 2. ברר עברל גאני באראנוני ואחיו.

 4. 1 במאי׳ 1943, לתקופה בלתי מוגבלת.
 4. ברר עבדל גאני באראנוני בלבד.

 5. מאפיה. (תיק מם׳ 5477).
 1. ש• םוכצ׳בסקי, רחוב נחלת־בנימיז 151, יפו. ש. ה. הנצ׳ינםקי

. 9 ב י ב א ־ ל  רחוב הרצל S׳ ת
 2. בית־חרושת לאריגה ״אמנות״ ש. סובצ׳בםקי וש. חנצ׳ינסקי.

 8. שני השותפים יחדיו.
 .4 2 במאי׳ 1943 — עד שאחד השותפים ידרוש לפרק אה

 השותפות.
 5. בית־חרושת לייצור אריגים וסחורות מוכנות.

 (תיק מם׳ 5478).
 1. צבי בקר, רחוב רש׳׳י 37, תל־אביב. משה בקר, רחוב רש״ י

 87׳ תל־אביב. יצחק בקר, דחו ברש״ י 87׳ תל־אביב.
 2. ״בית־חרושת לנעלים הדר״.

 8. חתימתו של צבי בקר בלבד תחייב את השותפות בבל עניניה.
 .4 1 במאי, 1943, לתקופה בלתי מוגבלת.

 5. יצרני נעלים. (תיק מס׳ 5479).

 1. חוסני ש־וואס, בני! חברת מפיצי .כתבי הקודש׳ ירושלים.
 קמאל שהוואם׳ בני! חברת מפיצי כתבי הקודש׳ ירושלים. אדל

 שחוואם׳ בנין חברת מפיקי כתבי הקודש, ירושלים.
"The National Taxi Service" .2 

 3. כל השותפים יחדיו וכל שותף לחוד.
 .4 15במאי 1943, לתקופה בלתי מוגבלת.

 5. שירות טקסי• (תיק מם׳ 5480).
 1. גבריאל ש. דיב׳ רחוב ממילא, ירושלים. ריימונד ש. דיב׳
ם. פואד אבו רחמה רחוב ממילא׳ ירושלים. רושלי י לא,  רחוב ממי

 2. ״ריב, אבו רחמה את ריב".
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 1. מנחם פםברג׳ רחוב אלפסי 30׳ ירושלים. גטגברג׳ קוליץ
 את פלקוביץ, בניז ג׳נרלי׳ ת.ד. י 205, ירושלים. גב׳ אני

 מורגנשטרן׳ בית םלאמה׳ טלביה׳ ירושלים.
 2. ״מ. פסברג ושות׳״.

 3. בל ערבות׳ שטרי־חליפין׳ שטרי־חוב או בטחון אחר הניתנים
 ;:״י השותפות וכל החוזים שבכתב ושאר מסמכים המחייבים את
 השותפות ייחתמו, יוסבו׳ יתקבלו או יקוימו ע״י כל השותפים

 יחדיו.
 4. .שנה אחת לאחר תום פעולות־האיבה הנוכחיות שבי! הוד

 מלכותו מלר בריטניה ואיויביו• .
 5. בית־מלאכה לתקון צמיגים. (תיק מם׳ 5504).

 1. עמנואל גפנר, רחוב שיינקי! 78, תל־אביב. וולף מילבויאר׳
י  רחוב נם־ציונה 4׳ תל־אביב. י
 2. ״בית־חרושת לגרבים וטריקו ״גליל״ גפנר את מילבויאר״.
 3. עמנואל גפנר לבדו — לכל צורך שהוא. המכונות והמוניטין

 של השותפות יימכרו רק ע״י שני השותפים יחדיו.
ני׳ 1948 — לתקופה בלתי מוגבלת. ו  .4 1 בי

 5. ייצור גרבים וםחורות־טריקו לגברים וגברות
 ( תיק טסי 5505).

 1. ג׳ני שטרן לבית תלמן׳ רחוב אחד־העם 12, חיפה. י חנה
 שפירא׳ לבית שטרן׳ רחוב אחד־העם 12, חיפה. רחל שטרן׳ רחוב

 אהד־ה;;ם 12׳ חיפה.

 2. ״לודויג שטרן״.
 8. כל שותף לחוד.

 .4 1 באפריל׳ 1943, לתקופה של 3 שנים. אם 0 חדשים לפני
 תום השנה השלישית לא תמםר הודעת־פירוק ע״י אחד השותפים
 תחודש השותפות לתקופה נוספת של שנה אחת׳ וכן מדי שנה
 בשנה. השותפות תפורק ע״י הודעה שתמסד 0 חדשים לפני תום

 בל שנה• .
 5. ייצורם. קניתם ומכירתם של תכשיטים וסחורות סדקית.

 (תיק מם׳ 508).

 1. . יוסף לוריא.׳ רחוב החשמל 10, תל־אביב. ירוחם ואגו׳ רחוב
 יהודההלוי 43׳ תל־אביב.

 2. .״הברת מרכז הזרעים״.
 3. שני השותפים יחדיו.

 .4 18 במאי׳ 1943, לתקופה של שנה אחת. אם לא תמםר הודעת־
 פירוק בכתב ע״י אהד השותפים למשנהו לפחות 3 חדשים לפני
 תום מועד השותפות׳ תחודש השותפות לתקופה נוספת של 3 שנים׳

 ופז כל 8 שנים.
 5. מסחר בזרעים, תוצרת חקלאית׳ מזוז ומספוא.

 (תיק מם׳ 5507).

 1. יהושע דוד גליקםמן׳ רחוב רש״ י 57׳ תל־אביב. אלכסנדר
 גליקםמז׳ רחוב בר-כוכבא 55׳ תל־אביב. משה גליקםמז׳ רחוב

 רש״י 57, תל־אביב.
 2. בית-חרושת לאריגים ״גליקסמן״.

 3. יהושע דוד גליקםמז לבדו׳ או שאר שניי השותפים יחדיו.
׳ 1943'— 31 במאי׳ 1044. באין הודעת־פירוק י נ ו  .4 21 בי

 תחודש השותפות מאליה לתקופה נוספת של שנה אחת.
 5. ייצור סחורות כותנה. (תיק מים׳ 5508).

 1. אריה טגנסקי׳ רחוב שטמפר 141׳ פתח־תקוה. יוסף עובד׳
 רחוב הברון הירש 12, פתח־תקוה. אליעזר עובד, רחוב הברון

 הירש 12׳ פתח־תקוה.
 2. .טגנםקי-עובד״.

 3. חתימותיהם של אריה טגנםקי ואתר מיתר שני השותפים
 יחדיו תחייבנה את השותפות.

 .4 15 במאי׳ 1043 - לתקופה בלתי מוגבלת.
 5. טחנת־גריםים. (תיק מם׳ 5509).

 1. הנה דאוד דמיאני׳ העיר העתיקה׳ ירושלים. דאוד חנה
׳ העיר העתיקה׳ י  דמיאני, העיר העתיקה, יפו. ג׳ורג׳ חנה דמיאנ

 יפו.
י ובניו״.  2. ״חנה דאוד דמיאנ

 3. חנה דאוד דמיאני לבדו.
׳ 1943׳ לתקופה בלתי מוגבלת. י נ ו  .4 1 בי

 5. ייצור סבון׳ קנית שמן ומסחר בהם• (תיק מם׳ 5510).

 הודעה על טיב השנויים שחלו בפרטי השותפות: ״
 ״רולינג״.

י.באיש או באנשים המורשים לחתום בשם השותפות: כל שני ו  שנ
 שותפים יתדיו מתור 3 השותפים; דוד. וולוקארשי, אברהם בץ
כי על שטרי־חוב יחתמו כל שלושת השותפים. .  ופנחס הרץ, בתנאי
 תאריר השנוי: 15 במאי׳ 1943. (תיק מם׳ 3871).

 הודעה על טיב השנויים שחלו בפרטי השותפות:
 ״ציון ול. דלאל״.

 א. שנוי בשם הפירמה: השם הקודם: ״ציון ול. דלאל״.
 השם החרש: ״ציוז דלאל ושות׳״'.

 ב. שנוי בשותפים או בשמו"או בשם משפחתו של איזה שותף:
 צאלח דלאל, רחוב כפר גלעדי 8׳ תל־אביב, הצטרף לשותפות.
 (תיק מם׳ 4504). תאריד השנוי: 30 במאי׳ 1943.

 1. מאיר- ביאטום, רחוב בוגרשוב. 4, תל-אביב. אירמה ביאטום׳
 רחוב בוגרשוב 4, תל־אביב.

 2. ״מ. וא. ביאוטום״.
 3. כל שותף לחוד.

 .4 10 במאי׳ 1943 — 10 במאי׳ 1944. א,ם לא תמםר הודעת־
 פירוק שלושה .חדשים למפרע, תחודש השותפות לתקופה נוספת

 של 10 שנים.
 5. תכשיטים ושענים. (תיק מס׳ 5493).
 1. מוחמד טאלב. מבאג׳ שוק חיפה. עיד עבד אל גאני חדד׳

 שוק, היפה.
 2. ״סבאג וחדד׳ חיפה״.

 8. כל שותף לחור.
 .4 12 בטאי, 1943׳ לתקופה בלתי מוגבלת.

 5. מסחר במנופקטורה. (תיק מס׳ 5494).
 1. יעקב אברהמםון׳ רחוב בר־גיורא 41, חיפה. אשר הרשקוביץ,

 הרצליה.
 2. ״יעקב אברהמםון ושות׳״.

 3. חתימותיהם של שני השותפים תחייבנה את הפירמה.
 .4 27 באפריל, 1943׳ לתקופה של 6 חדשים.

ני עור. •(תיק מם׳ 5495).  5. מסחר בכל מי
 1. נתן נוימן, רחוב אסתר המלכה 15׳ תל־אביב. מנחם טאוב׳

 רחוב בלפור 71׳ תל־אביב.
 2. ״נוימן את טאיוב״.

 3. כל שותף רשאי לנהל את עניני השותפות ולחתוםבשמה.
 .4 30 באפריל׳ 1943, לתקופה בלתי מוגבלת.

 5. מחרטת־עץ. (תיק מס׳ 5490).
 1. פייבל גננר, רחוב ברנשטיין־כהן 8, תל-אביב. יוסף גנגר׳

 רחוב המלד ג׳ורג׳ 33׳ תל־אביב.
. גנגר״.  2. ״פ. אתג׳

 3. שני השותפים יחדיו וכל שותף לחוד.
 .4 1 במאי, 1943׳ לתקופה בלתי מונבלת.

(תיק מם׳ 5497).  5. מכולת. .
 1. ד״ר בנימי! כה!׳ הר־הכרמל, חיפה. ישראל צליוק, הר־הכרמל׳

 חיפה.
 2. ב. כה! וי. צליוק׳ עורכי־רי!׳ חיפה.

 3. כל שותף יחייב את השותפות.
 .4 10 במאי, 1943, לתקופה בלתי מוגבלת. השותפות תפורק ע״י
 הודעה שנמסרה ע״י אחר השותפים למשנהו 3 חדשים למפרע.
 5. עורבי־דין. (תיק מם׳ 5498).
 1. זליג פישבוים׳ רחוב אנגל 8, תל־אביב. אסתר קרמן פישבוים׳

 רחוב השרון, בפר־םבא. 1
 2. ״זליג פישבוים ואסתר קרמן פישבוים״.

 3. שני השותפים יחדיו.
 .4 1 ביוני׳ 43&1, לתקופה בלתי מוגבלת.

 5. הובלת סחורות. (תיק מם׳ 5499).
ת וגן, ירושלים. י  1. גב׳ ג. אשהיים׳ רחוב הרב קוק, ב

ורג׳ 14, ירושלים.  ל. שנפלד, רחוב המלד ג׳
 2. ״הטובה״.

 3. שני השותפים יחדיו.
׳ 1943, לתקופה של שנתים. י נ ו  .4 16 בי

ות וקבלת עסק בית החרשת ״הטובה״,  5. בית־חרושת לאטרי
 שהיה שייר קודם לגב׳ נ. אשהיים׳ החל מיום 1 באפריל׳ 1943.

 (תיק מם׳ 5500).

 1. אשר ציםר׳ רחוב הרצל 66׳ חיפה. מנחם נינזברג׳ בע״מ׳
 ררד המלכים׳ חיפה.

 2. ״מנחם נינזברג בע״מ את א. ציםר״.
 3. אשר ציםר ומנחם גינזברג׳ מנהל החברה ״מנחם גינזברג

 בע״מ״, יחדיו.
 .4 10 במאי׳ 1943 — 31 במרץ׳ 1944. אם חודש לפני תום
 מועד השותפות לא תמםר הודעת פירוק ע״י אחד השותפים

 למשנהו׳ תחודש השותפות לתקופה נוספת של שנל! אחת.
 5. ייצור! של מהורות מתכת ומכירתן. (תיק מם׳ 5501).

 1. היינריד גולדמ!, רחוב תל־חי 7׳ חיפה. אהרן מלצר, רחוב
 יהושע 10׳ תל־אביב. אברהם שרף׳ ׳רחוב חיםי! 26׳ תל-אביב.

 שמואל גריף׳ רחוב דיזנגוף 119, תל-אביב.
 2. ״מור״.

 3. היינריר גולדמ! ביחד עם אחד מיתר שלושת השותפים.
, 1943׳ לתקופה של שנה אחת. אם חדשיים לפני תום י נ ו  .4 1 בי
 מועד השותפות לא תמםר הודעת־פירוק בכתב, תחודש השותפות

 מאליה:.לתקופה נוספת של שנה אחת׳ וכ! מדי שנה בשניה.
 5. ייצור מיצרכי קוסמטיקה. (תיק מם׳ 5502).

 1. אברהם אםיאו׳ רחוב נחמני 64׳ תל־אביב.
 1. אברהם אםיאו׳ רחוב נחמני 64׳ תל־אביב. עקיבא כה!׳ רחוב
 החשמוגאים 8, תל־אביב. משה אברהמי (בוזגז), רחוב שטנד 9׳

, . ב  תל־אביב. נחמיה שומכר׳ רחוב הס 12׳ תל־אבי
) ונחמיה ן ג ז מ  2. .״אברהם אסיאו׳ עקיבא כהן׳ משה אברהמי (

 שומכר״.
 3. השותפות תתנהל ע״י כל ארבעת •השותפים׳ וכל שלושה מהם

 יחדיו רשאים לחתום בשמה.
 .4 1 באפריל׳ 1943, לתקופה של שנה אחת. באי! הודעת פירוק
 היא תחודש לתקופה נוספת של שנה אחת, ובן מדי שניה בשנה.
 5. מספרה. (תיק מם׳ 5503).
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 | הודעה על טיב השנויים שחלו בפרטי השותפות:
 ״זילברשץ,״.

 ; א. שנוי בשם הפירמה: השם הקורם.• ״זילברשץ״. • השם
 יי החרש: ״האחים זילברשץ וגליקםמן״.

: לםניבז: מרכז וולקוביםקי,  ב. שנוי במקום העםקים העיקרי
 »18, תל־אביב. עכשיו; מרכז וולובלםקי 114׳ תל־אביב.

 ג. שנוי בשותפים או בשמו או בשם משפחתו של איזהישותו*:
 וולף נליקםמז, רחוב מלצ׳ט 24, תל־אביב׳ הצטרף לשותפות.

 ד. שנוי באיש או באנשים המורשים לחתום בשים השותפות:
 ן כל שותף רשאי לחתום בשם השותפות.

י: 15 במאי׳ 1943.  ! (תק מכ׳ 5157). תאריך השגו
 ו

 i הודעה על טיב השנויים שחלו בפרטי השותפות:
 I ״ש. יי. לוי״.

 ; א. שנוי בשותפים או בשמו או בשם משפחתו של איזה שותף:
 ! יחזקאל יעקב לוי׳ רחוב נחלת בנימי! 60׳ תל־אביב, הצטרף

 \ לשותפוח.
 ; ב. שנוי באיש או באנשים המורשים לחתום בשם השותפות:

 | ש. י. לוי לבדו או כל שני שותפים.
 ¡ (תיק מס׳ 5174). תאריד השנוי : 1 במאי, 1943.

 ן הודעה על טיב השנויים. שחלו בפרטי השותפות:
 ״אבו חמאם ובוואב׳׳.

 \ שנוי באיש או באנשים המורשים לחתום בשם השותפות: הג׳
 \ עבדאללה מוחמר אבו חמאם או מוםטפה מוחמר עלי בוואב.

 ; (תיק מם׳ 3609). תאריך השנוי : 26 במאי׳ 1943.

 | הודעה על טיב השנויים שחלו בפרטי השותפות:
 | ״קולנוע עממי״.

 ן א. שנוי בשותפים או בשמו או בשם משפחתו של איזה שוחף :
 ן חיה קולארי יצאה מ! השותפות׳ ומנחם קולארי, רחוב אחד-העם
 | 67׳ תל-אביב׳ ואהר! שלוש, רחוב פינס 30׳ תל־אביב, הצטרפו

 \ לשותפות.
 \ ב. שנוי באיש או באנשים המורשים לחתום בשם השותפות:

 : כל שלושת השותפים יחדיו צריכים לחתום בשם הפירמה.
: 21 במאי׳ 1943. י ו  ! (תיק מס׳ 4555). תאריר השנ

 \ הודעה על טיב השנויים שחלו בפרטי השותפות:
 ״מפעלים למסבי־כדורים ולמכניקה״.

 j א. שנוי בשם הפירמה : השם הקורם ו ״מפעלים למסבי כדורים
 ! ולמכניקה״. השבי החרש: ״מפעלים למםבי כדורים ולמכניקה״

 ! (המחלקה המכנית).
ו הכללי של העסק כפי  • ב. שנוי באפיו הכללי של העסק: אפי
 ן שהתנהל קודם.• ייצורם ותיקונם של כדורים ומםבי־כדורים,
ו חבללי־ של העסק כפי שהוא מתנהל י  \ ובמו־כ! עבודות מיכניות. אפ
: ייצורם ומכירתם של עבודות ומוצרים מכניים כלליים.  עכשיו
 ג. שנוי בשותפים או בשמו או בשם משפחתו של איזה שותף :

 אברהם ברר יצא מ! השותפות.
 ד. שנוי באיש או באנשים המורשים לחתום בשם השותפות:
 שני השותפים םנדו מנולוביץ ומוריציו הורוביץ רשאים לחתום
 יחדיו על תעודות עוברות לסוחר, שטר־חוב וצ׳קים. על צ׳קים

 ומכתבים יכול לחתום כל אחד מהשותפים.
 | (תיק מם׳ 3846). חאריד השנוי : 28 במאי, 1943.

 הודעה על מיב השנויים שחלו בפרטי השותפות :

 ״םלוה״.
 א. שנוי בשותפי םאו בשמו או בשם משפחתו של איזה שותף :
 אברהם הלפרי! יצא מ! השותפות, וטרזיה הלפרין, רחוב שיינקיז

 48׳ הל־אביב, הצטרפה לשותפות.
 ב. שנוי באיש או באנשים המורשים לחתום בשם השותפות:

 טרזיה הלפרין ביחד עם אחד השותפים הנשארים.
: 25 במאי׳ 1943. י ו  (תק מס׳ 5171). תאריד השנ

 הודעה על טיב השנויים שחלו בפרטי השותפות:
 ״תעשית תוצרת חלב מחלבה הולנדית״.

ו הכללי של העסק בפי י  א. שנוי באפיו הכללי של העסק: אפ
ו הכללי של העסק  שהתנהל מקורם: תוצרת חלב ומכירחה. אפי
 כפי שהוא מתנהל עכשיו: חלב, תוצרת חלב, תבואה, מספוא

 ן ועסקים אחרים.
 ב. שנוי בשותפים או בשמו או בשם משפחתו של איזה שותף :
 מנחם מנדל נדלר יצא מן ,השותפות׳ וחנוד פרידמן׳ רחוב דיזנגוף

 109׳ תל־אביב׳ הצטרף לשותפות.
 ן ג. שנוי באישי או באנשים המורשים׳ לחתום בשם השותפות:

 | יוסף פולק, אברהם ליפשיץ וחנוך פרידמן יחדיו.
: 17 במאי, 1943. י ו  ¡ (תיק מס׳ 3189): תאריד השנ

 הודעה על טיב השנויים שחלו בפרטי השותפות:
 ״משרד להספקת אוטובוסים לצבא״.

 א. שנוי בשותפים או בשמו או בשם משפחתו של איזה שותף:
ניות הר הכרמל ואחוזה אגודה שיתופית בע׳׳מ, חיפה,  שירות מכו
ניות בת־גלים חיפה בע״מ׳ בת־גלים, חיפה.  וקואופרטיב-שרות מכו

 הצטרפו לשותפות.
 ב. שנוי במועד השותפות או באפיה : המועד הקורם: עד ליום

 1 במאי, 1943. המועד החרש: עד ליום 1 במאי, 1944.
 (תיק מם׳ 4689). , תאריך השנוי : 25 במאי׳ 43מ1.

 הודעה על טיב השנויים שחלו בפרטי השותפות :
 ״חברת סוחרי וסוכני בקר ובשר בתל־אביב״.

 שנוי בשותפים או בשמו או בשם משפחתו של איזה שותף:
י יצא מן השותפות.  אברהם מוםטובו

ני׳ 1943. ו  (תיק מס׳ 4916). תאריד השנוי: 14 בי

ב השנויים שחלו בפרטי השותפות: י  הודעה על ט
 ״םגינר ושות׳״.

 א. שנוי בשותפים או בשמו או בשם משפחתו של איזה שותף :
 ליאון פוטוק יצא מן השותפות. ...

 ב. שנוי באיש או באנשים המורשים לחתום בשם השותפות:
 חתימתו של אחד השותפים זאב סניגר או שמעון שיינוירט תחייב

 את השותפות•
 (תיק מם׳ 4423). תאךיך השנוי : 17 במאי, 1943.

 הודעה על טיב השנויים שחלו בפרטי השותפות:
 ״בית חרושת ארולה״.

ו הבדלי של העסק בפי ו הכללי של העסק: אפי  א. שנוי באפי
ו הכללי של  שהתנהל מקורם : בית-חרושת. ללכות vצבעים. אפי
: בית־חרושת ללכות, צבעים, ו  העסק כפי שהוא מתנהל עכשי

י צרכי ציירים. נ  מכחולים וכל מי
 ב. שנוי בשותפים או בשמו או בשם משפחתו של איזה שותף:
 ד״ר הנם ורנר יצא מ! השותפות, ולודויג מגנום, רחוב שבטי־

ב, הצטרף לשותפות.  ישראל 11׳ תל־אבי
 ג. שנוי באיש או באנשים המורשים לחתום בשם השותפות:

 לודויג מגנום לבדו או ביחד עם קרל זילברשטיין.
: 30 במאי׳ 1943. י ו  (תיק מס׳ 3729). תאריך השנ

ת:  הודעה על טיב השנויים שחלו בפרטי השותפו
 ״קאופמן את גולדשמיט״.

 א. שנוי בשם הפירמה : השם קודם: ״קאופמ! את גולדשמידט״.
 השם החרש: •״גולדשמידט את לוי״..

 ב. שגוי בשותפים או בשמו או בשם משפחתו של איזה שותף :
׳ רחוב י צא מן השותפות, וארתור לו  אריק (יצחק) קאופמן. י

 פינםקר 23׳ תל־אביב, הצטרף לשותפות.
 נ. שנוי באיש או באנשים המורשים לחתום בשם השותפות:

 כל שותף רשאי לחתום בשם השותפות.
: 15 במאי, 1948• י ו  (תיק מם׳ 3256). תאריך השנ

 הודעה על טיב השנויים שחלו בפרטי השותפות:
 ״,וסקר שותפים משה אלישד את אברהם ויסלפיש״.

ם: משה אלישר את אברהם תפי  שנוי בשם הפירמה: ״וםקו" שו
"Wesco" Metal Products, Partners :ויםלפיש״. השם החדש 
Moses Eliashar and Abraham Weiselfish 

: 30 במאי, ?;194. י ו  (תיק מס׳ 4902). תאריד השנ

 הודעה על טיב השנויים שחלו בפרטי השותפות:
"Benedik Transport Co." 

 א. שנוי בשותפים או בשמו או בשם משפחתו של איזה שותף:
׳ בת־ים, הצטרף לשותפות. י ו  פריץ ל

 ב. שנוי באיש או באנשים המורשים לחתום בשם השותפות:
 חתימותיהם של פריץ לוי׳ יעקב. הולצמן ויעקב בנדיק יחדיו
ם תספקנה חתימותיהם קי צ׳  תחייבנה את השותפות. על קבלות ו

י ויעקב בנדיק.  שיל פריץ לו
: 27 באפריל, 1948. י ו  (תיק מם׳ 5168). תאריר השנ

 ".-'•' 'הודעה על טיב השנויים שחלו בפרטי השותפות:
- - ״יד שלם״.

 שנויי באיש או באנשים המורשים לחתום בשם השותפות: דוד
 יהושע שלם ומנחם יהושע שלם יחדיו יחתמו על כל הצ׳קים,
י השותפות. חתימתו של ישותף יתנים ע״  השטרות והחוזים הנ
 אחד תספיק לגבי העברת צ׳קים בחתימה לשם הגשתם לזכות

 חשבונה של השותפות בבנק ולגבי כל קבלות.
׳ 1943. י נ ו : 8 בי י ו  (תיק מס׳ 305). תאריד השנ

 הודעה על טיב השנויים שחלו בפרטי השותפות:
 ״מרץ־עור״.

 שנוי בשותפים או בשמו או בשם משפחתו של איזה שותף:
 חיים קופמ! ונפתלי רובין יצאו מן השותפות, וראובן שרםטינסקי,

 רחוב רוקח 30׳ תל־אביב׳ הצטרף לשותפות.
: 27 בטאי׳ 1948• י ו  (תיקי מס׳ 5466), תאריד השנ
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. ת ו ע ד ו  מ
 המודעות דלקמן מתפרסמות על אחריות המודיעים ואין
 בפרסומן מטיום מתן תעודה על גבונותן או על אמיתותו

.! 
 ועד הקהלה העברית בחיפה.

 ועד הקהלה העברית בחיפה מודיע בזה׳ שהוא עומד להשמיד
 שוברות קבלה והוצאה. של ספרי החשבונות שלו עד שנת 1933

 ועד בכלל.
יות, אם ישנן באלה, יש להגיש לועד הקהלה העברית  התנגדו
 בחיפה (רח׳ ארלוזורוב 16׳ הדר הכרמל) במשד חודש אחד מיום
יות׳  פרסום מודעה זו בעתוז הרשמי, ואם לא תוגשנה התנגדו

 השוברות הנ״ל יושמדו.
 המזכיר הראשי י. נ. קפלן.

.2 
 יהלום מיכניקה בע״מ.

 נמסרת בזה מודעה כי האספה הכללית הראשונה של החברה
 הנ״ל נתקיימה ביום 6 באפריל׳ 1943.

 באספה זו נבחרו להנהלת החברה האנשים' דלקמן:—
 מר מ• ימיני — יו״ר.

 מר ד. רוטשטיין — מזכיר־כבוד.
 מר א. דיאמנט — מנהל טכני.

 מר י. אלראי — מנהל העסקים.
 כמו־כז הוחלט כי חתימותיהם של מר י• אלראי ומר ד.
יה הכספיים נ י  רודשטיין יחדיו תחייבנה את החברה בכל ענ
 והמסחריים, וכי חתימתו של מר א• דיאמנט ביחד עם חתימתו
 של מר ד. רודשטייז או של מר י. אלראי תחייבנה את החברה
. חוזי עבודה ן  לגבי כל מיסמכים בנוגע לעניני עבודה, כגו

 וכיוצא בזה.
.3 

 זמיר׳ תעשית ממתקים בע״מ
 נמסרת בזה הודעה כי האנשים הבאים נבחרו למנהלי החברה:

 (1) שאול פיכמן
 (2) זיגפריד זליג קרמר.

 שתי חתימות ביחד של המנהלים הנ״ל על שיקים, שטרות,
 התחיבויות, יפויי־כח, חוזים, ערבויות, שטרי־מכר וקניה׳
 משכנתאות וכל שטרי ספרי האחוזה או מסמכים אחרים תחייבנה

 את החברה.
.4 

 ״בודאור״ בערבון מוגבל
 מודעה על האספה הסופית בהתאם לסעיף 206

 של פקודות החברות 36—1929.
ת בזה מודעה שהאספה הכללית האחרונה של החברים של תנ י  נ
 החברה הנ״ל תתכנס ביום 15 באוגוסט, 1943, בשעה 5 איחה״צ
 ברחוב לילנבלום 22, במשרד המפרקים לשש הגשת דו״ח סופי
 של המפרקים המראה כיצד התנהל פירוק העסקים ומה עשו
 בנכסי החברה׳ וכדי לשמוע באורים נוספים מאת המפרקים
ירות של החברה ושל  ולההוליט כיצד לה1*£הג בפנקסים ובנ

 המפרקים.
 המפרקים

 משה יבנאי.
 ליאו אורלוב

.5 
 צבי יעבץ ושות׳ בע״מ.

׳ 1943׳ הוחלט כי מר  באספת החברה שנתקיימה ביום 4 ביולי
 גריגורי (צבי) יעבץ יהא מנהלה היחידי של החברה הנ״ל.

 כטו־כז הוחלט כי חתימתו היחידה של מר גריגורי (צבי) יעבץ
י פעולות נ  הנ״ל תחייב את החברה בכל..,הענינים לרבות כל מי
 במשרד ספרי האחוזה, פתיחת חשבונות וסגירת חשבונות וחתימת

 צ׳קים ושטדי-חוב על"כל סכום שהוא• . .

 פלטיכניקה בע״מ.
ות מנהל ׳ ר. א. שמלץ חדל להי ג נ  נמסרת בזה מודעה כי ד״ר אי

 החברה הנ״ל.
 מנהלה היחידי של החברה הוא מר ולטר פאול מנקה, וחתימתו

 בלבד תחייב את החברה.

Tireh-Haifa Bus Service Ltd. 
 נמסרת בזה מודעה כי באספה הכללית של החברה הנ״ל,
, 1943׳ נבחרה מועצת מנהלים המורכבת י נ ו  שנתקיימה ביום 14 בי

 מהחברים דלקמן:—
 1. חג׳ יוסף רשד.

 2. עבדולה סלמן
 3. חסן עבד עמודה

 4. אחמד אבו גיירה׳
 ובי אחמד אבו גיירה נתמגה למגהל העסקים וחתימתו בלבד

ניה ועסקיה. י  תחייב את החברה בכל ענ

. ת ו ע ד ו  מ
.1 

 שחאדה, מלכא ושוי.
 נמסרת בזה מודעה כי השותפות הנ״ל, שמודעה' עליה נתפרסמה
 בעתוין הרשמי גליון 1164 מיום 22 בינואר׳ 1942׳ נתפרקה בהסכמת
 בל השותפים ביום 27 ביולי, 1942. (תיק מם׳ 3719).

.2 . 
Ramallah Trading Co. for Shoes & Leather. . 

כי השותפות הנ״ל, שמודעה עליה נתפרסמה  נמסרת בזה מודעה.
 בעתון הרשמי גליה 1216 מיום 6 באוגוסט׳ 1942, נתפרקה ביום
 1 ביוני׳ 1942. (תיק מם׳ 4745).

.3 
 שמשי את זיפשטיין.

 נמסרת בזה מודעה כי השותפות הנ״ל, שמודעה עליה נתפרסמה.
 בעתון הרשמי גליוז 1156 מיום 25 בדצמבר, 1941, נתפרקה ביום
י, 1943. (תיק מם׳ 4177). נ ו  1 בי

 שלום בור את יצחק בן־יעקב.
 נמסרת בזה מודעה כי השותפות הנ״ל, שמודעה עליה נתפרסמה
 בעתון הרשמי גליוז 1090 מיום 17 באפריל, 1941, נתפרקה
 ביום 9 במאי, 1943, וכי כל הזבוות והחובות עברו לשלום
 בור לבדו. (תיק מם׳ 3779).

.5 
 עבד אל מינעם אבו לבן ובניו

 נמסרת בזה מודעה כי השותפות הנ״ל, שמודעה עליה נתפרסמה
 בעמון הרשמי בליון 297 מיום 16 בדצמבר, 1931׳ נתפרקה ביום

׳ 1943, מחמת מותו של עבד אל חמיד אבו לבן. י נ ו  1 בי
 (נרשמה בש׳ 1931).

•6 
 ״מוריה״ בית״ מסחר וסוכנות לספרים וספריה עממית,

 פיליפובצקי ורבניצקי.
 נמסרת בזה מודעה כי השותפות הנ״ל, שמודעה עליה נתפרסמה
ום  בעתון הרשמי גליוז S18 מיום 1 ביוני1927, ׳ נתפרקה בי
 4 במאי, 1943. (נרשמה בש׳ 1927).

.7 
 וגה.

 נמסרת בזה מודעה כי השותפות הנ״ל, שמודעה עליה נתפרסמה
 בעתו! הרשמי גליוז 1194 מיום 14 במאי, 1942׳ נתפרקה ביום
 »2 במאי׳ 1943. (תיק מס׳ 4518).

 פבזנר את כהן.
 נמסרת בזה מודעה כי השותפות הנ״ל, שמודעה עליה נתפרסמה
 בעתוזהרשמי גליו! 1236 מיום 3בדצמבר׳ 1942, נתפרקה ביום
 i ביוני׳ 1943. (תיק מס׳ 4966).

.9 
Palestine Trade & Commission Agency 

G. Mihranian & Co. 
 נמסרת בזה מודעה כי השותפות הנ״ל, שמודעה עליה נתפרסמה
 בעתו! הרשמי גליון 541 מיום 3 באוקטובר, 1935, נתפרקה
׳ וכי כל ני 1943׳ מחמת מותו של קבורק מיהרניאן ו ום 6 בי  בי
,  הזכויות והחובות, בצרוף המוניטין והשם׳ עברו לנרבד מיהרניאן
ת קלדק, רושלים. (תיק מם׳ 407).  רחוב יפו, בי

 י 10•

Jérusalem Automobile Company 
 נמסרת בזה מודעה כי השותפות הנ״ל, שמודעה עליה נתפרסמה
 בעתוז הרשמי גליון 621 מיום 13 באוגוסט, 1943, נתפרקה
 ביום 7 במאי, 1943. (תיק מם׳ 268).

.11 
 קרטונר.

 נמסרת בזה מודעה כי השותפות הנ״ל, שמודעה עליה נתפרסמה
 בעתו! הרשמי גליוז 1255 מיזם 18 במרץ׳ 1943, נתפרקה ביום
יות והחובות עברו לשותפים לשעבד.  13 במאי׳ 1943׳ וכי כל הזכו
 (תיק מם׳ 5172).

.12 
Kuehn's Ceramics. 

 נמסרת בזה מודעה כי השותפות הנ״ל, שמודעה עליה נתפרסמה
 בעתו! הרשמי גליון 1076 מיום 6 בפברואר׳ 1941׳ נתפרקה
 ביום 20 במאי׳ 1943, וכי כל הזכויות והחובות עברו לגב׳
 מגדלנה קיהנם-שלה. ~ (תיק מם׳ 3716).



 468 העתון הרשמי מס׳ 1276. 15 ביולי, 1943.

 מודיעים בזה ברבים כי מודעות .המיועדות לפרסום בעתוז
ת הדפום  הרשמי בצירוף דמי הפרסום, יש לשלוח ישר למנהל בי

 הממשלתי, ת. ד. 293, ירושלים.
י מסחר מנ  מודעות על רישום חברות, אגודות שיתופיות, סי
 ופטנטים לא תקובלגה לפרסום אלא אם בז הונשו באמצעות

 הרושם המתאים.
 צוויים בנונע לאפוטרופסות על עזבונו של אדם שמת או על
 תעודת קיום צוואה, וכל צו הניתז עפ״ י פקודת החברות, או
 בהתאם לבל פקודה אחרת או צו מבית המשפט, ומודעות על
יות לא יפורסמו אלא אם בז  רישומן או על פירוק! של שותפו

 נתאשרו לפרסום ע״י בית־המשפט או הרושם.

יות לא. תקובלנה אלא אם בן נחתמו  . מודעות על פירוק שותפו
 ע״י השותפים הנזכרים בה! או ע״י באי־כוחם החוקיים.

 חתימתו או תוארו של חותם בתור מיצג מוסד ובו׳ טעונים
 אישור ע׳׳י הצהרה מאת עורד־דין.

 מודעה על פירוק שותפות שאינה חתומה ע״י כל השותפים
 או ע״י באי־כוחם החוקיים צריד לצרף אליה הצהרה בשבועה
 מאת עורד־דיז האומרת שהמודעה נמסרה בהתאם לתנאי השותפות

 שאליה מתיחסת המודעה.

 ההודעות והמודעות דלקמן תפורסמנה בעתון הרשמי על אחריות
 המודיעים ולא יהא בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן או

תן:— תו  אמי

 מודעות מאת מפרקי חברות וכוי.

י ו  מודעות מחברות או מאגודות שיתופיות, בנידון אספות, מנ
 מנהלים, פדיון שטרות וכיוצא בזה.

 שום מודעה או הודעה בנידון חברה או אגודה שיתופית.
נה מתפרסמת עפ״י צו מבית המשפט או הרושם, לא תקובל  ,שאי
 לפרסום אלא אם כן יצרפו אליה הצהרה מאת עורך־דין שבה
 יאמר כי לפי מיטב ידיעתו נכונים הדברים האמורים בהודעה

 או במודעה.

 ״טקסי נגב״ בע״מ.
 בהתאם להחלטת היוצאת מיז הכלל שנתקבלה ע״י החברה
 הנ״ל ביום 30 במאי, 1943, בדבר פירוק עסקיה מרצון, נמסרת
 יבזה ,מודעה כי מר מנחם גורודיםקי מרחוב הרצל, רחובות, נתמנה
 מפרק ההברה וכי יש להגיש לו את כל התביעות נגד החברה
 בתור 15 יום מפרסום מודעה זו. האספה הסופית שתתאםף לאישורי
 חשבונותיו של המפרק תתקיים ביום 30 ביולי, 1943, במשרד

 החברה, רחוב הרצל, רחובות'•'
 מ. גורודיםקי, מפרק.

. ה ע ד ו  מ
 דמי חתימה..

 את העתו.ז הרשמי אפשר לקנות במחירים הנוהגים מזמן לזמן
 בכל בתי מסחר הספרים ומאת סוכני העתונים בארץ׳ או במשרד
 לדברי דפוס ולצרכי כתיבה של הממשלה׳ ת.ד. 293׳ , ירושלים.

 דמי החתימה הם: —
 להצי שנה לשגוז

 בארץ 1.800 פונט 3.000 פונט
 בחוץ לארץ 2.625 פונט 4.500 פונט

 בקשות לחתימה בצירוף המחאות (במזומנים איו בהמחאות דואר
 או בהמחאות כסף) יש לשלוח למנהל בית הדפום הממשלתי,

 ת. ד. 293׳ ירושלים.

 פרסום מודעות.
 אלה הם מחירי הפרסום הקבועים להודעות ולמודעות בעתוז

— : י מ ש ר  ה
 לכל % טור או חלק הימנו 938 מיל

 יותר מ־4,נ טור אד לא יותר מ־4ן טור 1.875 פונט
 יותר מ־% טור אד לא יותר מ־% טור 2.813 פונט
 יותר מ־4ל• טור אד לא יותר מטור אחד 3.750 פונט

 יש לשלם מראש את דמי הפרסום של כל המודעות וההודעות.

 נדפס בבית הדפוס הממשלתי, ירושלים.




