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. ה ע ד ו  ה
 הצעת הפקודה הבאה מתפרסמת בזה לפני שתקבל תוקף חוקי, בהתאם לסעיף 17 (1) (ד) מדבר־המלד במועצה

נה (א״י) (תיקון), 1923. נה (א״י), 1922, כפי שתוקן בסעיף 3 מדבר־המלד במועצה על פלשתי  על פלשתי
 א. ג׳. דלגלייש

 כופר המועצה הפלשתינאית (א״י).

 הצעת פקודה.
 פקודה הבאה לתקן את פקודת החוק הפלילי, 1936.

־ - : ר ו מ א נאית (א״י), ל  הנציב העליון לפלשתינה (א״י) מחוקק בזה, בעצתה של המועצה הפלשתי
 !. פקודה זו תיקרא פקודת החוק הפלילי (תקוו), 1944, ותהיה נקראת כאחת עם פקודת השם הקצר•

 החוק הפלילי, 1936, הנקראת להלן ״הפקודה העיקרית׳׳.
 2. סעיף 69 של הפקודה. העיקרית יתוקן בביטול פסקה א(ג) ממנו והחלפתה בפסקה

 הבאה:—
ו לממשלה —  (ג) כל חבר בני־אדם, הנדרש לפי החוק הקיים למסור הודעה על תקנותי

ד לאחר שהורכב, או  (I) ולא מסר הודעה כזאת מי
 (II) מתאסף, לאחר שמסר הודעה כזאת, לפני קבלו אישור על קבלתה, בהתאם

 לאותו חוק, או
 (III) מוסיף להתאסף לאחר שפורק לפי אותו חוק״.

 3. הסעיפים 106, 107, 108 ו־109 של הפקודה העיקרית מבוטלים בזה, והסעיפים
 הבאים יוכנסו בפקודה העיקרית בסעיפים 106, 107, 108, 108 א, 108 ב, 109 ו־109א:—

 מם׳ 74 לש׳ 1930.

 תיקון כעי1* 69 יעל
 הפקודה העיקרית.

 ביטול הסעיפים 106
 עד 109 של הפקודה
 העיקרית, והחלפתם
 בסעיפים אחרים או

 חקיקתם מחדש.
ד הציבור או המקווה להיות פקיד  106. כל אדם, שהוא פקי
ג או מסכים לקבל או מנסה להשיג,  ציבור, ומקבל או משי
 מכל אדם שהוא, בין בשביל עצמו ובין בשביל אדם אחר כל־שהוא,
 הענקה כל שהיא, מלבד תגמול. חוקי, כמניע או תגמול למען
ת כל־שהיא, או למען ישא  יעשה או יימנע מעשות פעולה רשמי
 פנים לכל אדם שהוא, או יפלה לרעה כל אדם שהוא. אגב ביצוע
 תפקידיו הרשמיים, או יעשה או ישתדל לעשות טובה או דעה,

 לכל אדם שהוא אצל הממשלה, או אצל כל פקיד ציבור. שהוא —•
 כפקיד, יאשם בעוון.

 107. כל אדם המקבל או משיג, או מסכים לקבל או מנסה להשיג,
 מכל אדם שהוא, בין בשביל עצמו ובין בשביל אדם אחר כל־שהוא,
 כל הענקה שהיא, כמניע או תגמול למען ישיא פקיד כל־שהוא,
 באמצעים מושחתים או בלתי־חוקיים, לעשות או לבלי־עשות פעולה
 רשמית כל־שהיא, או לשאת פנים לכל אדם שהוא או להפלות לדעה
 לאדם כל שהוא, אגב ביצוע תפקידיו הרשמיים, או לעשות אד
 להשתדל לעשות טובה או רעה כל־שהיא לכל אדם שהוא אצל
 הממשלה, או אצל כל פקיד ציבור שהוא — כפקיד, יאשם בעוון.

בד בשירות הציבור וכופה או מצוה לכפות  108. כל אדם, העו
ו או מפי כל  כל אדם בכוח או במעשה אלמות, כדי להוציא מפי
 אדם שהוא מבניי משפחתו הודעה בעבירה או כל ידיעה על עבירה,

 יאשם בעוון.
ה י נ  108 א. כל אדם, המקבל או משיג, או המסכים לקבל או מ
 להשיג, מכל אדם שהוא, בין בשביל עצמו ובין בשביל אדם אחר
 כל־שהוא, כל הענקה שהיא, כמניע או תגמול כדי שישיא פקיד
 ציבור כל־שהוא, מתוף שימוש בהשפעתו האישית, לעשות או לבלי
 עשות כל פעולה רשמית שהיא, או לשאת פנים לכל אדם שהוא
 או להפלות לדעה כל אדם שהוא, אגב ביצוע תפקידיו הרשמיים,
 או לעשות או להשתדל לעשות טיבה או רעה כל־שהיא לכל אדם
 שהוא אצל הממשלה, או אצל פקיד ציבור לל־שהוא — כפקיד,

 יאשם בעוון.

 108 ב. יהיו רואים אדם כאילו קבל הענקה, כמניע או תגמול
 בגדר מובנם של הסעיפים 106, 107 ו־108 א, אף־על־פי שאינו
 מתכוון לעשות או לא עשה אותה פעולת עשה או פעולת לא

 תעשה, שלשמה ניתנה ההענקה.

ד הציבור, ומקבל או משיג, או מסכים  109. כל אדם, שהוא פקי
 לקבל או מנסה להשיג, הן בשביל עצמו והן בשביל אדם אחר
גד חמורה  כל־שהוא, דבר־ערד כל־שהוא — ללא תמורה, או כנ
 שהוא יודע בה כי היא בלתי נאותה — מאדם כל שהוא, •שד
וגע  הוא יודע בו כי היה נוגע, או הוא נוגע, או עלול להיות נ
 בכל מו״מ או עסק, שביצע או שעומד לבצע פקיד ציבור כזה,
 או שיש להם נגיעה כל־שהיא לתפקידיו הרשמיים שלו או של
 כל פקיד ציבור, בדרגה גבוהה או נמוכה משלו, או מכל אדם
 שהוא יודע בו כי הוא מעוניין בבני אדם הנוגעים בדברים כנ״ל

 או קרוב אליהם, יאשם בעוון.

 ״פקיד ציבור
 המקבל הענקה,

 מלבד התגמול החו
 קי, תמורת פעולה

 רעמי ת.

 קבלת הענקה כדי
 להשפיע על פקיד

 ציבור באמצעים
 מושחתים או
 בלתי־חוקיים.

 פקיד ציבור
 נוגש•

 קבלת הענקה בדי
 להשתמש בהשפעה

 אישית על פקיד
 ציבור.

 קבלת הענקה כמניע
 או תגמול, מתור

 התיימרות לעשות או
 לעשות דבר־מה׳

 היא עבירה בגדר
 מובנם של הסעי

 פים הקודמים.

 פקיד הציבור
 המקבל דבד־ערד

 כל־שהוא, ללא
 תמורה, מאדם הנוגע

 במו״מ או טרנ־
 םאקציה מסחרית
 כל־שחם, הנעשים
 בידי פקיד־ציבור

 כזה.
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 הנחה בדבר קבלת
 שוחד במקרים

 מםויימים.

ד אדם ג  109 א. כל־אימת שהוכה בתביעת משפטית כל־שהיא כנ
 על עבירה לפי פרק זה, כי כסף, מתנה, או תמורה אחרת, כל־שהם
ו לאדם העובד בשירות הציבור או נתקבלו על־ידד,  שולמו או ניתנ
 ואותם כסף, מתנה או תמורה אחרת אינם חלק משכרו המותר,
 והם נתקבלו על־ידי אדם, או סוכנו של אדם, או מאת אדם, או
 סוכנו של אדם, או בשמו של אדם כל־שהוא, המעוניין בכל טרנס־
עומדת אותה שעה או העלולה להיות מבוצעת  אקציה התלוייה ו
 בין נותן הכסף, המתנה או התמורה האחרת או אדם כל־שהוא
 שבו הוא מעוניין, ובין ממשלת פלשתינה (א״י) או כל מוסד
ו רואים אותם כסף, מתנה או תמורה כאילו  ממשלתי או ציבורי, יהי
ו ונתקבלו כאותם הטבה, הענקה, מניע, השאה, או  שולמו או ניתנ

 תגמול, הנזכרים בפרק זה, אלא־אם־כן יוכח היפוכו של דבר״.
 4. המלים ״לפגוע לרעה בזכויותיו״, המצויות בסעיף 113 של הפקודה העיקרית,

 תוחלפנה במלים ״להשפיע על זכויותיו״.

 ״מעשר! רשלנות
 העלול להפיץ

 ניגוע במחלות.

 5. סעיף 195 של הפקודה העיקרית מבוטל בזה ובמקומו יבוא הסעיף הבא:—
יד או מתוף רשלנות כל מעשה העלול להפיץ,  195. כל העושה במז
 ושהוא יודע בו, או שיש לו טעם להאמין, שהוא עלול להפיץ,
נית  ניגוע בכל מחלה שיש בה משום סכנה לחיי אדם, או מחלה מי

 כל־שהיא, יאשם בעתן״.

ד או מתוך רשלנות כל מעשה העלול להפיץ י  195. כל העושה במז
 ושהוא יודע בו, או. שיש לו טעם להאמין, שהוא עלול להפיץ
 6. סעיף 258 של הפקודה העיקרית יתוקן בהוספת המלים הבאיי׳ 1:..זר המלים ״בחזקת

 סכנה של הבלה חמורה״, המופיעות בו:—
 ״יחסים מיניים בלתי חוקיים או חיי־זנות״.

 תיקון סעיף 113
 של הפקודה

 העיקרית.
 החלפת סעי,? 195

 של הפקודה
 העיקרית.

 תיקו! סעיף 258 של
 הפקודה העיקרית.

 תכלית ונימוקים.

 הצעת־פקודה זו ככניסה תיקונים שונים בפקודת החוה הפלילי. 1936.
 פסקה 2 מתקנת את הסעיף 69 של פקודת החוק הפלילי, כדי להקל את הפיקוח על אגודות, מתור שהיא קובעת
י אשר יקבל  בי אם יתאסף חבר בני־אדם כל־שהוא, הנדרש — בתוקף החוק — להודיע לממשלה על תקנותיו, לפנ

י לעבירה. י ד  אישור קבלתה של הודעה זו, ייחשב ה
 פסקה 3 מחליפה את הסעיפים הישנים בתחיקה חדשה ומקיפה יותר המטפלת בקבלת שוחד על־ידי פקידי
 ממשלה. היא מבוססת על הסעיפים המקבילים בחוק הפלילי של מושבות המצרים, ואלה מצדן הלכו בעקבות

 הוראותיו של החוק הפלילי ההודי כמעט מלה במלה.
 כמו־כן. שימשה הזדמנות זו מסיבה נאותה להכניס סעיף המבוסס על סעיף 2 של חוק הממלכה המאוחדת
יעת שיחוד, 1916, המודה, כי כסף ששולם לפקיד הציבור במסיבות מסויימות, יהיו רואים אותו כאילו ניתן  למנ

 לתכליות השיחוד המרומזות בסעיפים הקודמים, אלא־אם־כן יוכח היפוכו של דבר.
 הוכנס תיקון קל בסעיף 113 של פקודת החוק הפלילי כדי להרחיב את היקיפו.

ד רשלנות —  סעיף 195 של פ־יידת החוק הפלילי הוחלף בסעיף הקובע לעבירה את דבר ההפצה — במזיד או מהו
נית שהיא.  של מחלה כל־שהוא, שיש בה משום סכנה לחיי אדם, או כל מחלה מי

 סעיף 258 תוקן אף הוא כדי לקבוע לעבירה את דבר חטיפתה של בת־אדם כל־שהיא על־מנת לכפות עליה
 יחסים מיניים בלתי־חוקיים או חיי־זנות.

 ל. ב. גיבםון
 יועץ משפטי.
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 קיום פקודות.
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ד רוממותו להשתמש בכודדהדחייה אשר לו ב העליון •גי ?יא ייעצו את הו י המושבות הודיע לנצי נ י  מזכיר הממלכה לענ
 לגבי פקודה מם׳ 6 לש׳ 1944, הנקראת ״פקודת הענשים הקיבוציים (תיקון), 1944״;

 ג׳. ו. ו. שאו
 18. באב ג וסט, 1944• • ׳־' יי י• מזכיר ראשי.

ני המושבות הודיע לנציב העליון כי לא ייעצו את היוד רוממותו להשתמש בכוודהדחייה אשד לו י  מזכיר הממלכה לענ
 לגבי פקודה מם׳ 9 לש׳ 1944, הנקראת ״פקודת מס הבולים. (תיקון), 1944״•

 ג׳. ו. ו. שאו
 מזכיר.ראשי.

 ה ו־ד ע ה.
 מודיעי& בזה ברבים כי הצנזורה של עתונים, מאספים, כתבי־עת ודברי דפוס, אחרים— לפי. התקנות לשעת חירום 11 (3)
 עד(9), שנערכה עד עתה בידי מנהל לשכת המודיעין, הועברה לצנזור הראשי החל מיום 7.באבגוםט, 1944. הכתבים ,וידיעות

ד להודעה חדשה, למשרד הצנסור הראשי, ירושלים. נות צריכים להישלח איפוא, ע  כל־שהם הנוגעים בצנםורה של עתו

י ' - ־ י י• י  22 באבגוסט, 1044. יי• - . •:

 1921 ממם׳ 1 עד מס׳ 1446, ועד בכלל
 י 1922 ממם׳ 1 עד מס׳ 2087, ועד בכלל
 1923 ממס׳ 1 עד מם׳ 2879, ועד בכלל

עד בכלל , . ׳ 3996, ו ד מס  1925 ממס< 1 ע
 1927 ממס׳ 1 עד מס׳ 7557, ועד בכלל

 פרט לתיקים מס׳ 1351, 1964, 2111, 2150, 2767, 4296.
 4359, 4905, 5267 וממס׳ 6110 עד מס׳ 1927.

 תיקים פליליים.
 לשנת —

; .  1928 ממס׳ 1 עד מס׳ 2957, ועד בכלל י
מם׳ 1884, ועד בכלל  1930 ממס׳ 1 עד.
 1931 ממס׳ 1 עד מם׳ 2494, ועד בכלל
 1933 ממם׳ 1 עד מם׳ 8609, ועד בכלל
 1934 ממס׳ 1 עד מס׳ 7220, ועד בכלל
 . 1936 ממס׳ 1 עד מם׳ 12223, ועד בכלל

 1937 ממס׳ 8340 עד מם׳ 14102
 1938 ממס׳ 1 עד מס׳ 8412, ועד בכלל
ד מם׳ 9178, ועד בכלל  1939 ממס׳ 1 ע

 1940 ממס׳ 1 עד מס׳ 15106, פרט לתיק מם׳ 7438
 1941 ממס׳ 1 עד מם׳ 15400, פרט לתיקים מם׳ 9334, 14658,
,15186 ,15185 ,15117 ,14954 ,14891 ,14753 ,14690 ,14689 
, ומ׳ 15400 t ß , 15287, 286-15358 ,15196 ,15195 ,15187 

 לש׳ 1941.
 2. התנגדויות, אם ישנן, להשמדת תיקים אלה, יש להגיש
 אלי במשד ששה שבועות מיום פרסום הודעה זו בעתון הרשמי
 שאם י לא י תוגשנה התנגדויוה, תוגש למעלת י כבודו ׳זקן־

 השופטים בקשה לצו לפי תקנה 11 מהתקנות הנ״ל.

. ה ע ד ו  ה
 רשיון מעריד קרקעות.

 האדם הבא קיבל רשיון לעםוק כמעריד קרקעות בארץ
 לפי פקודת שמאי הקרקעות:—

יר תום  תאי
 מסי הרשיון השמ העיר מועד. הרשית

ה 13.8.49  .56 מר ז. איבניצקי פתחתקו
 : מ. כ. בנם :.•

ר הקרקעוה.  מ0הל סידו

 : ..• הודעות.
.1 

 ־..:.: ...מחלקה,הבריאות... .
 רשיון מס׳ ד״ר 2651 מיום 10 במארס, 1936, לעסוק ברפואה

ד אשר, בוטל מחמת מות בעליו.  שניתן לד״ר דו
 ׳ ג׳. ה. פויטינגר

 14 באבנוסט, 1944• ב׳עם מ״מ מנהל שירותי הרפואה.
.2 

 רשיון מס׳ ד״ר 3416 מיום 20 בינואר, 1944, לעסוק ברפואה
 שניתן לד״ד שמעון שמורק, בוטל מחמת מות בעליו.
 גי. ה. פוטינגר

 14 נאבגוסט׳•1944. בשם מ״מ מנהל שירותי הרפואה.

 הודעה.
יד חלבי, לפנים  רשיון מם׳ 1742/£ המרשה את מר חמאז
 מרחוב מנשיה מחטה, יפו, לעסוק באריגי תועלת בקמעונות,

 בוטל ביום 22 ביוני, 1944.
 גי. ל. פלטשר ־

 מפקח עליתעשיותהלות.

 מינויים וכוי.
 מינויים.

 הנציב העליון מנה את:—
 הקולונל צ׳. מ. פורםטר, להיות" רופא ממשלתי בכיר, מחלקת

 בריאות, החל מיום 1 באבגוסט, 1944.
 מר גי. א. קםים, מזכיר, מחלקת עבודות ציבוריות, להיות
 בודק, מדרגה 1, משרד מנהל מס הכנסה, החל מיום 9

 באבגוםט, 1944.
בושנאק, בודק, מדרגה 11, משרד מנהל '  עבדאללה אפ׳ מ.
 מס הכנסה, להיות בודק, מדרגה 1, החל מיום 9 באבגיםט,

.1944 
 מר ב. כעואר, משרד מנהל מם ההכנסה, להיות פקיד־הערכה,

 מדרגה 11, החל מיום 9 באבגוםט, 1944.
 מר ת. קוסין, עוזר לפקיד־תשלומים, מחלקת משטרה ובתי־

 הסוהר, להיות פקיד־תשלומים, החל מיום 1 באפריל, 1944.
 מר ר. פ. ב. קדוק, עוזר למנהל, מחלקת עבודות צבוריות,
ו חדש. לצ .  לכהן כסגן ־מנהל, החל מיום׳ 17 באבגוסט, 1944, עד
 מר בשיר דיפאעי, עוזר לפקיד סידור קרקעות, מחלקת
 סידור עניני קרקעות, לכהן כפקיד סידור קרקעות, החל מיום

ד לצו חדש.  17 באבגוםט, 1944, ע
ד מחוזי, שלטון מחוזות,  עבד א־רזאק אפ׳ קלייבו, פקי
 לכהן כעוזר למושל מחוז הגליל, החל מיום 19 באבגוםט,

 1944, עד לצו חדש*
 מר צ׳. ו. י. ארנולד, פקיד מחוזי (טירון), שלטון מחוזות,
 לכהן כעוזר למושל מחוז הגליל, ההל מיום 21 באבגוסט,

 1944, עד לצו חדש.
 מר ת. קוסין, פקיד תשלומים, מחלקת המשטדה ובתי־
 הסוהר, לכהן פקיד־תשלומים בכיר, החל מיום 3 באבגוםט,

 1944, עד לצו חדיש.
 מד ב. ארנשטיין, עוזר למפקח מחלקת מדידות, לכהן כמפקח

 החל מיום 19 באבגוסט, 1944, עד לצו חדש.
מד מ. ריינין, בודק, מדרגה 1, משרד מנהל• מם הכנסה, . . . 
 לכהן כפקיד־הערכה, מדרגה '1, החל מיום 20 באבגוםט, 71944

 עד לצו חדש.
 מר ב. נדיבי,. לבלר. מחלקת משטרה • ובתי־סוהר, למלא:
3 באבגוםט, 1944, עד ם: ו  מקום פקיד־תשלומים, החל מי

 לצו חדש.
 סיום י מנוי &מלא*מקום\

: למנהל, מחלקת עבודות נויו של מר ה. צ׳. ה. ג׳ונס, עוזר  מי
ן הרשמ׳י גליון־ בעתו  צבוריות, כמ״מ סגן־מנהל, שנתפרסם ׳
 1299 מיום 11 בנובמבר, 1943, נסתיים ביום 17 באוגוסט,

: י • •.1944 

י • • מודעה. •י׳ ־ י - - ׳ • 
 בבית המשפט המחוזי של חיפה.
 תקנות הארכיון,; 1935. .-

 נמסרת בזה מודעה' כי אני, דאוד ה• יוסף, רשם בית־
דו זקן־ כבו  המשפט המחוזי, חיפה, אומר לפנות למעלת ׳
 השופטים, בבקשת רשות לפי תקנה 11 מתקנות־ הארכיון,
 1935, להשמיד ,את .התיקים הבאים שבבית משפט השלום,

: • ־ . . ׳ ׳ > . : ג . • . : .  חיפה:— .
 תיקים אזרחיים:—

 ח ו ש  ל
 '1919 ממס׳ 1 עד מס׳ 851, ועד בכלל
 1920 ממס׳ 1 עד מם׳ 1149, .ועד בכלל
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 החכרה פומבית של אחוזות ממשלתיות.
 נמסרת בזה הודעה כי נכסי הממשלה הבאים יוחכרו בחכירה פומבית:—

ד ע ו מ  מם' הגכם המהום תיאור הנכם חלה מם' מסי השמח ה
 בדונמים מיוני עד יום

 ממדיים
ה הגוש החלהה  מם' הגכם המהום תיאור הנכם הממש=

30.9.47 1.10.44 3.677 
 — י

 ארד ג׳בול קרקע 4/5 —
 כפר בצד.

 6/81ע0^ם

 קרקע נטועה בשלמות — 21.143 1.10.44 30.9.47
 עצי זית

ג׳ אדמות  מדו
ודדיה  כפר ג׳

 6/87ע0^פ

 קרקע נטועה בשלמות 2.782 1.10.44 30.9.47
 עצי זית

 באב אל שקארה
 כפר תרביח׳ד,

E/Acre/7(l) 

 רשימת ההצעות תהיה פתוחה במשרדי המחוז, עכו, מיום ה׳, 24 באבגוסט, 1944, שעה 9 בבוקר, עד יום השבת, 23
 בספטמבר, 1944, שעה 12 בצהרים, אם לא יוארך המועד.

 פרטים על תנאי המכירה אפשד לקבל, לאחר בקשה, מאת משרדי המחוז, נפת עכו.
 מ. כ. בנט

 19 באבגוסט, 1944• מנהל סידור הקרקעות.

 נמסרת בזה הודעה כי הנכם הממשלתי הבא יוחכד בחכירה פומבית:

ד ע ו מ  השםח ה
 בדונמים
 מטריים

 מם'
 החלקה

 מסי
 הגוש

 הלה
 מסי הנכם המקום תאור הנכם הממשלה

 מיץס עד יום

 השםח
 בדונמים
 מטריים

 מם'
 החלקה

 מסי
 הגוש

 הלה
 מסי הנכם המקום תאור הנכם הממשלה

30.9.47 1.10.44 13.040 3 4498 1428/ 
10000 

 קרקע הראויה
 לעיבוד

 (2)2/18/?6 הכפר קזאזה

 רשימת ההצעות תהיה פתוחה במשרדי המחוז, רמלה, מיום ה׳, 24 באבגוסט, 1944, שעה 9 בבוקר, עד יום השבת! 23
 בספטמבר, 1944, שעה 12 בצהרים, אס לא יוארך המועד.

 פרטים על תנאי המכירה אפשר לקבל, לאחר בקשה, מאת משרדי המחוז, נפת רמלה.
 מ. כ. בנט

 19 באבגוסט, 1944. מניחל סידור הקרקעות.

.3 
מבית:— ו ה הודעה כי הנכס הממשלתי הבא יוחכר בחכירה פ  נמסרת מ

ד ע ו מ  השמח ה
 בדונמים
 מטריים

 מסי
 החלקה

 מסי
 הגוש

 חלה
ר הנכם הממשלה  מם' הנכם המהום תיאו

 מיום עד יום

 השמח
 בדונמים
 מטריים

 מסי
 החלקה

 מסי
 הגוש

 חלה
ר הנכם הממשלה  מם' הנכם המהום תיאו

30.9.47 | 1.10.44 

1 

 אל ברכה א־שדקיה חולות בשלמות 137 | 42 282.102
 כפר דיר אל בלח

0?/3/29(7) 

 רשימת ההצעות תהיה פתוחה במשרדי המחוז, עזה, מיום הי, 24 באבגוסט, 1944, שעה 9 בבוקר, עד יום השבת, 23

 מ. כ. בנט
 מני״ל סידור הקרקעות.

 בפטמבר, 1944, שעה 12 בצהרים, אם לא יוארך המועד.
 פרטים על תנאי המכירה אפשר לקבל, לאחר בקשה, מאת משרדי המחוז, נפת עזה.

 20 באב ג וסט, 1944•

.4 

 נמסרת בזה הודעה כי הנכם הממשלתי הבא יוחכד בחכירה פומבית:—

ד ע ו מ  השמח ה
 בדונמים
 ממדיים

 מם׳
 החלקה

 מסי
 הגוש

 חלה
 מם׳ הגבס המהום תאור הנכס הממשלה

 מיום עד יום

 השמח
 בדונמים
 ממדיים

 מם׳
 החלקה

 מסי
 הגוש

 חלה
 מם׳ הגבס המהום תאור הנכס הממשלה

 בשלמות | — — 24.4.58 1.10.44 30.9.47

1 

דבת שיח׳ גאנים, קרקע  ח׳
 כפר בורין

 (1)3/>ז^/8

 רשימת ההצעות תהיה פתוחה במשרדי המחוז, שכס, מיום הי, 24 באבגוםט, 1944, שעה 9 בבוקר, עד יום השבת, 23
 בספטמבר, 1944, שעה 12 בצהרים, אם לא יוארך המועד.

 פרטים על תנאי המכירה אפשר לקבל, לאחר בקשה, מאת משרדי המחוז, נפת שכם.
 מ. כ. בנט

 20 באב ג וסט, 1944• מנהל סידור הקרקעות.

 בשבוע וליום השבה, בין שעה 11 לפנה״צ ושעה 1 אחה״צ.
 הצעות, במעטפות סגורות ומםומנות במלים ״הצעה לסל׳ילת
/ יש לשים בתיבת ההצעות של משדד מזכיר העיד  כבישים׳

 לא יאוחר מיום 30 באבגוסט, 1944, שעה 12 בצהרים.
 לכל הצעה יש לצרף פקדון של 10% מהוצאות העבודה

 במזומנים, או בערבות בנקאית.
 אין העיריה מתחיבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או

 כל הצעה אחרת שהיא.
 י. רוקח

 ראש העיריה.

 הצעות.
.1 

. ב י ב א - ל עירית ת  ׳
־ - ם:  מוזמנות בזה הצעות לסלילת כבישים ברחובות הבאי

 1. רבן גמלילאל
 2. הלל הזקן

 3. גדרה
 4. האר״י.

 פרטים ותנאים אפשר לקבל החל מיום 10 באוגוסט, 1944,
(מחלקת י נ רו  תמורת תשלום של 500 מיל במשרד המהנדס העי
 הדרכים), 28, רחוב ביאליק, בכל יום שהוא פרט ליום ד׳
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 להוי ידוע לכל כי מר נח קריפס פנה לבית־המשפט המחוזי
 של תל אביב, בבקשה ליתן צו המכריז על יורשי המנוחה
 שרה קריפם, וכי בית־המשפט הנ״ל ידון בבקשה הנ״ל ביופ

 31 באבגוסט, 1944, בשעה 9 בבוקר.
 כל התובע טובת הנאה יתייצב במקום ובמועד הנ״ל, שאם

ודהמשפט את הצו אשר יישר בעיניו.  לא כן יתן בי
 מ. א. קעוד

 13 באב נ וסט, 1944. רשם בית־המשפט המחוזי, תל־אביב.

.3 
. ב י ב א י ל ל ת י ש ז ו ח מ ט ה פ ש מ ה ר ו י ב  ב

 תיק קיום צוואה מס׳ 236/44.
 בענין ירושת המנוחה דשה לוין מעקרון.

 המבקש: אברהם לוין מעקרון.
 להוי ידוע לכל כי אברהם לוין פנה לבית המשפט הזה
 בבקשה ליתן צו המכריז על יורשי המנוחה דשה לוין וכי
 ביית־המשפט הזה ידון בבקשה הנ״ל ביום 12 בספטמבר,

 1944, בשעה 9 בבוקר.
 כל התובע טובת הנאה יתייצב במקום ובמועד הנ״ל, שאם

 לא כן יתן בית־המשפט את הצו אשד יישר בעיניו.
 מ. א. קעוד

 13 באבנוםט, 1944. רשם בית־המשפט המחוזי, תל־אביב.

 הזמנות לצווי הנהלה.
.1 

 בביודהמשפט המחוזי של תל״אביב.
 תיק קיום צוואה מם׳ 222/44.

 בענין המנוחה שרה קריפם.
 בתוקף צו מבית־המשפט המחוזי של תל אביב, הנושא עליו
 את תאריך היום הזה, הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב
 בבית־המשפט הנ״ל במשך עשרה ימים מיום פרסום הודעה
 זו, וליתן טעם, אם יש בידו טעם כל שהוא, מדוע לא יינתן
 לנח קריפם מתל אביב צו אפוטרופסות על כל נכסי
 המטלטלים, הזכויות ונכסי דלא־ניידי מירי כולם, וכל אחד
 ואחד מהם לחוד, של שדה קדיפם, שאם לא כן יתן בית־

 המשפט את הצו הנ״ל כאמור.
 מ. א. קעוד

 13 באבגוסט, 1944, רשם בית־המשפט המחוזי, ת5־אביב.

.2 

 בבידדהמשפט המחוזי של תל-אביב.
.228/44 , ם  תיק קיום צוואה מ

 בענין המנוח צאליק נחמינוביץ.
ו  בתוקף צו מבית־המשפט המחוזי של תל אביב, הנושא עלי
יצב  את תאריך היום הזה, הריני מזמין בזה כל אדם להתי
ם מיום פרסום הודעה מי י .  בבית־המשפט הנ״ל במשך עשרה
 זו, וליתן טעם, אם יש בידו טעם כל שהוא, מדוע לא יינתן
 לאוריקה נחמינוביץ צו אפוטרופסות על כל נכסי המטלטלים
 והזכויות, כולם, וכל אחד ואחד מהם לחוד, של צאליק
ת ו מ א  נחמינוביץ, שאם לא כן יתן בית־המשפט את הצו הנ״ל כ

 מ. א. קעוד

 13 באבגוםט, 1944. רשם בית־המשפט המחוזי, תל־אביב.

.3 

 בבית־המשפט המחוזי של תל־אביב.
 תיק קיום צוואה מם׳ 237/44.

 בענין ירושת המנוח חיים שטיין.
 ובענין בקשתם של

 (1) שמשון ושות׳ בע״מ,
 (2) יהודה ברנדשטטר —

ד ו. זומרפלד, ו. צלטנר, וד״ר ק.  שניהם מיוצגים ע״י ד״
 קנוביץ, עורכי־דין, 39, רחוב יהודה הלוי, תל־אביב.

 בתוקף צו מבית־המשפט המחוזי של תל אביב, הנושא עליו
ני מזמין בזה כל אדם להתייצב  את תאריך היום הזה, הרי
 בבית־המשפט הנ״ל במשך עשרה ימים מיום פדםום הודעה
 זו, וליתן טעם, אם יש בידו טעם כל שהוא, מדוע לא יינתן
 לד״ר פייליפ קודנגרין, עו״ד, מתל אביב, צו אפוטרופסות
די  על כל נכסי המטלטלים, הזכויות, ונכסי דלא ניידי, מי
 כולם, וכל אחד ואחד מהם לחוד, של המנוח חיים שטיין,

 שאם לא כן יתן בית המשפט את הצו הנ״ל כאמור.
 מ. א. קעוד

 רשפ בית-המשפט המחוזי,• ת5־אבי3.

.2 
 מזמנות בזה הצעות לזפותו של כביש 475.

 פרטים ותנאים אפשר לקבל, תמורת תשלום של 500 מיל,
(מחלקת הדרכים) 28, רחוב ביאליק, י נ רו  במשרד המהנדס העי
 בין שעה 11 לפנה״צ, ושעה 1 אחה״צ, בכל יום (פרט ליום

 השבת וליום ד׳ בשבוע), החל מיום 15 באבגוסט, 1944.
 הצעות במעטפות סגורות ומםומנות במלים ״הצעה לזפות
 כביש 475״ יש לשים בתיבת ההצעות של משדד מזכיר העיד

 לא יאוחר מיום 3 בספטמבר, 1944, שעה 12 בצהרים.
 אין העיריה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או

 כל הצעה אחרת שהיא.
 י. רוקח

 ראש העידית.

 שטרי כסף פלשתינאיים (א״י).
 האנשים הנקובים בשש להלן תובעים את תשלום שוויים של שטרי־הכסף
 שנפגמו. כל הרוצה להגיש תביעה על אחד משטרי־הכסף האלה חייב לפנית

 אל פקיד המטבעות, ירושלים.

 מספר השטר ערכו שם התובע

ח איברהים אל־יוסף, חיפה  C.593315 500 מיל פי
 D.613072 500 מיל מר ט. עמנואל, ירושלים

 /D-371620 500 מיל מר יוסף אופ:היימר, תל אביב
D.546905 

 E-964328 500 מיל מר י. ספרי, ירושלים
 B-300141 1 פונט איסמאעין אפ׳ אמין, ירושלים

 P.269827 1 פונט מר פ. צואן, ירושלים
 B.921057 5 פונטים יסין יוסף אל־ח׳טיב, כפר בית פריק

 H.074962 1 פונט מחמוד דחלה, יפו
ל 5 מר נחמן דוד מלבםק־, תל אביב י מ U 0 E.113208 

 1 פונט } גב׳ ג׳מילה מדבק, יפו
 1 פונט

M.764784 
J-3*5354 

 E.395420 500 מ־ל עוכרי אפ׳ עבד א־נור, ירושלים

 1 פינט } סעד־א־דין אל־ג׳מאל, יפו
 1 פונט

K.215895 
P-538919 

 E.423672 500 מיל מר זיגפריד כץ, תל אביב

 ו
 | מיוד ו. ב; טווננה עכו

 1 פונט
 1 פונט
 1 פונט
 1 פונט
 1 פונט
 1 פונט

S.326953 
S.326954 
S.326955 
S.326956 
H.797487 
T.021438 

 | מוחמד איוב מסבת, נתניה
 5 פונטים
 5 פונטים
 1 פונט

B.721901 
B.69 672 
N.267080 

 | מר ניקולא סבא, עזה
 1 פונט
 1 פונט
 1 פונט

M.398132 
M.783625 
N.004288 

 אבו א׳־נצר ביי אלימופתי, מיניסטר הכ
 ספים בשם עבד אל־חמיד אל־חדידי

 ועבדאללה אל־עוואד, עבר הירדן

 E.098317 500 מיל

 B.362U6 5 פונטים יאסין יוסף אל ח׳טיב, כפר בית פריק

 צ. פ. וולף
 8 באבגוסט, 1944. פקיד המטבעות.

 הזמנות לצווי ירושה.
.! 

 בביודהמשפט המחוזי של תל-אביב.
 תיק קיום צוואה מם׳ 35/42.

 בענין המנוח מרדכי גלאזר.
י בא־כוהה הארי  הנזבקשת: שדה גלאזר (נידלמן), ע״

 גלאזר, עו״ד, 28, שדרות רוטשילד, תל אביב.
 להוי ידוע לכל כי שדה גלאזד (נידלמן) פנתה לבית־המשפט
 המחוזי של תל אביב, בבקשה ליתן צו המכריז על יורשי
 המנוח מרדכי גלאזר וכי בית־המשפט המחוזי של תל אביב,
 ידון בבקשה הנ״ל ביום 31 באבגוםט, 1944, בשעה 9 בבוקר.
 י כל התובע טובת הנאה יתייצב במקום ובמועד הנ״ל, שאס

 לא כן יתן בית־המשפט את הצו אשר יישר בעיניו.
 מ. א. קעוד

 13 באבגוםט, 1944• רשפ יית־המשפט המחוזי, תל־אגיב.

.2 
 בנית המשפט המחוזי של תל״אביב.

 תיק קיום צוואה מס׳ 222/44.
 בענין המנוחה שרה קריפם.

ם מתל אביב, פ י ר ק ח  התבקש: נ
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 בביודהמשפט המחוזי של תליאביב.
 • תיק קיום צוואה מס׳ 234/44,

 בענין הקטנה ורה גולדבדגר.

 המבקשת: ארנה גולדברגד.

ו  בתוקף צו מבית־המשפט המחוזי של תל אביב, הנושא עלי
ני מזמין בזה כל אדם להתייצב  את תאריך היום הזה, הרי
 בב׳ית־המשפט הנ״ל במשך עשרה ימים מיום פרסום הודעה
 זו, וליתן טעם, אם יש בידו טעם כל שהוא, מדוע לא יינתן
 צו הממנה את הגב׳ אדנה גולדברגר כאפוטרופסית על בתה
 הקטנה ורה גולדברגר, שאם לא כן יתן בית המשפט את הצו

 הנ״ל כאמור.
 מ. א. קעוד

 רשם בית־המשפט המחוזי, תל־אביב.
 13 באבגוסט, 1944.

 הזמנות לצווי אפוטרופסות.
.1 

 בבית־המשפט" המחוזי של תל־אביב.
 תיק קיום' צוואה מס׳ 230/44.

י אפוטרופוס על יעקב בךשפר. ן מנו  בעני
ם: גב׳ פניה בן שפר, מר מאיר בן שפר ומד זאב  המבקשי

 גורודצקי.
ו  בתוקף צו מבית־המשפט המחוזי של תל אביב, הנושא עלי
י מזמין בזה כל אדם להתייצב נ  את תאריך היום הזה, הרי
 בביית־המשפט הנ״ל במשך עשרה ימים מיום פרסום הודעה
 זו, וליחן טעם, אם יש בידו טעם כל שהוא, מדוע לא יינתן
 ץ צו הממנה את הגב׳ פניה בן שפר, מר מאיר בן שפר

 ומד זאב גורודצקי כאפוטרופסים על הקטן יעקב בן שפר
 ועל רכושו, שאם לא כן יתן בית־המשפט את הצו אשר

 יישר בעיניו.
 מ. א. קעוד

 13:באבגו0ט, 1944• • . רשם בית־המשפט המחוזי, ת5־אביב.

 הודעה פומבית.
ט המשנים את שמותיהם. ד א ־ י נ  ב

 שינויי השמות הבאים נרשמו במשרדי מנהל מחלקת העליה, ההגירה והסטטיםטיקה.

ת הכתובת ו נ תי  הנ

 ו
ש ד ח ם ה ש ן ה ש י ם ה ש  ה

ת הכתובת ו נ תי  הנ
 מים המטיסתה מימות אוזרים { מים תמטיפחה מימות »חרים

) עקיבא נאית(א״י  אינגמכץ חיים מיכאלי חיים פלשתי
(מקולאש) גול ני מרדכי פלשתינאית(א״י) שעד הגולן  אפפל מרדכי
 אפפל • רות (לודמילא) גולני דות פלשתינאית(א״י) שער הגולן
נאית(א״י) שער הגולן  אפפל יאיר גולני יאיר פלשתי
ן גולגי גדעון פלשתינאית(א״י) שער הגולן  אפפל גדעו

) פרדס כץ  ארלזוב אליהו ארלזורוב אליהו פלשתינאית(א״י
) פרדס כץ נאית(א״י  ארלזוב דבורה ארלזורוב דבורה פלשתי

) פרדס כץ . נאית(א״י  ארלזוב אהרן ארלזודוב אהרן פלשתי
) צבא מזרח התיכון נאית(א״י  אהרונוביץ יהודה אריה בן אהרן יהודה אריה פלשתי
) • צבא. מזרת התיכון  אהרונוביץ אדיתה דוזה בן אהרן ! אודה פלשתינאית(א״י

) ירושלים נאית(א״י ) ברק אריה י אלכסנדר 1 אריה פלשתי נאית(א״י  פלשתי
 לפנים בכרך 1

) חיפה  בן אריה משה בק מורים פלשתינאית(א״י
נאית(א״י) משק יגור  בורט בובה כהו דבקה פלשתי

) ירושלים נאית(א״י  ברוכשטיין לאה סגל לאה פלשתי
) צבא מזרח התיכון נאית(א״י ן יפה שמעון פלשתי  בגדדי שמעו

 בדמי טמקין יובל טל יובל פלשתינאית(א״י) ירושלים -
) ירושלים • • נאית(א״י  כרמי טמקין חלויה טל חלויה פלשתי

 פשחו ־ ... פהמי כרם פהמי פלשתינאית(א״י) רמלה
 פרידמן דודים פרידמן ! שולמית פלשתינאית(א״י) ראש פנה

) תל־אביב ״ •  גילים חרטה גילים הדי הרטה פלשתינאית(א״י
) חיפה  גולדברג בדק גולדברג דב פלשתינאית(א״י

זי אברהם פלשתינאית(א״י) ירושלים ר׳ אברהם חדי  חדי
) ירושלים נאית(א״י  אברהם אהרן אשכרי אהרן אברהם פלשתי
) מגדיאל  יצחק סלים אליהו סיתי שלמה פלשתינאית(א״י

) היפה  יקובינסקי יצחק מרדכי שיף יצחק פלשתינאית(א״י
) חיפה  יקובינסקי רבקה שיף רבקה פלשתינאית(א״י
) חיפה  יקובינסקי זיוה שיף - זיוה פלשתינאית(א״י
 יקובינסקי דליה 'שיף דליה פלשתינאית(א״י) היפה

 קליין שלום ויטך) קוצר שלום • פלשתינאית(א״י) שער הגולן
 קליין יהודית קוצר יהודית פלשתינאית(א״י) שער הגולן

 קליין יורם קוצר יורם פלשתינאית.(א״י) שער הגולן ?
) •••׳רמת יצחק נאית(א״י  קליין אלכסנדר (ידוע קישוני אלכסנדר פלשתי

 בשם &מעון)
 קליין מרגה קישוני מרגה פלשתינאית(א״י) רמת יצחק

) •תל־אביב נאית(א״י  כהן י אברהכ! גולדשטיין אברהם 'פלשתי
) תל־אביב  כהן בלומה גולדשטיין שושנה• • פלשתינאית(א״י

) חיפה . . בורש שמעון פלשתינאית(א״י מל  קורז שי
 לבהר ביטרים ; ,יעדי . ביטריס . פלשתינאית(א״י) צבא מזדה התיכון

) תל־אביב נאית(א״י  מרכוס ! מרגרטה פרגד מרגדטה ; פלשתי
נג אנלורה ! פלשתינאית(א״י) צבא מזרח התיכון  מנדל אנלורה ׳שילי

) ירושלים נאית(א״י  מישודובסקי בנימין מישורי בנימין פלשתי
) ירושלים  מזרחי שלמה, פדידר םמי פלשתינאית(א״י
 מלודוק ינטה מלודוק יונה פלשתינאית(א״י) תל־אביב
) "ירושלים  משיח אראז׳אן משיח אבידן פלשתינאית(א״י
) תל־אביב נאית(א״י  נחום גסים •נחום אלדד פלשתי
 פלצ׳ק בטינה ברקסון בטינה ?!לשתינאית(א״י) תל־אביב

 רוזנברג מרקום (מרדכי) הרורד מרדכי פלשתינאית(א״י) חיפה
) אשדות יעקב •  רוזנטל אגון גיא - אליהו ! פלשתינאית(א״י

) תל־אביב  שוורץ •קרל : ; שוורץ ״ משה \ פלשתינאית(א״י
י יוסף שמואל \ פלשתינאית(א״י). תל־אביב : י • יוסף משה ;שרעב י ב ע ר  ש
׳ פלשתינאית(א״י) • רמת גן  סטוצ׳בסקי רבקה 1 ׳שיין • רגינה ן

) תל־אביב  שטול ־ מרים ־1 שמאל יי • מירח' • פלשתינאית(א״י



 24 באבגוסט, 1944 .נתון הרשמי מם׳ 1354 589

ש ד ח ם ה ש ן ה ש י ם ה ש  ה
ת הכתובת ו נ י ת נ  ה

ן ש י  ה
ת הכתובת ו נ י ת נ  ה

 מיס הממיפחה מימות אחרים מים המטיפחה מימות אחרים

 טרומבקה יחיאל (חיל) ישראלי יחיאל פלשתינאית (א״י) היפה
 טרומבקה חנה ישראלי חנה פלשתינאית (א״י) חיפה
 חיפה

 שער הגולן
 חיפה טדומבקה דבקה ישראלי רבקה פלשתינאית (א״י)

 ויזל דוד אפרתי דוד פלשתינאית (א״י) שער הגולן
 פלשתינאית (א״י) חיפה

 פלשתינאית (א״י)
 זילנבסקי שלמה ירקוני שלמה

 חיפה
 פלשתינאית (א״י)
 זילנבסקי דודה ירקוני רות פלשתינאית (א״י)

 זילנבםקי פורה ירקוני אודה פלשתינאית (א״י) חיפה
 זילנבסקי יהודה ירקוני יהודה פלשתינאית (א״י) חיפה
 זוכמן יהושע זאב נםיהו יהושע זאב פלשתינאית (א״י) חיפה
 זוכמן אסתר נםיהו אסתר פלשתינאית (א״י) חיפה
 זוכמן יצחק נםיהו יצחק פלשתינאית (א״י׳ן היפה

 זיגלבוים יוסף תורן יוסף פלשתינאית (א״י) שער הגולן
 זיגלבוים ציפה לאה תורן ציפה לאה פלשתינאית (א״י) שער הגולן
 זיגלבוים יובל זאב תורן יובל זאב פלשתינאית (א״י) שעד הגולן

 פקודת האגודות השיתופיות.
 הודעה על התמזגות העומדת לצאת לפועל לפי סעיף 13.

 נמסרת בזה הודעה כי שתי האגודות הבאות עומדות
 להתמזג ביום 7 בדצמבר, 1944, לאגודה אחת:— י

 (1) קבוצת הנוער העובד זרעים, קבוצת פועלים להתישבות
 שיתופית, בע״מ. י

 (2) מדורות, קבוצת פועלים להתישבות שיתופית בע״מ.
 הברים שאינם מסכימים עם זאת וגושים המתנגדים לכך
 רשאים לפעול בהתאם להוראות סעיף-קטן (2) מהסעיף הנ״ל.

 א. פ. נייטון
 18 באבגוסט, 1944• רושם האגודות השיתופיות.

 פקודת האגודות השיתופיות.
 הודעת ביטול המתפרסמת לפי סעיף 50.

 הואיל וניתנו צוויים לפירוק האגודות הבאות:—

 תאריך •
 צו־הפירוק

 שם האגורה

 אגודה שיתופית אדצי־ישראלית—פולנית
 לאשראי וחסכון בע״מ 8.5.39

 הקצבים העברים בחיפה,
 אגודה הדדית בע״מ 18.4.40

 ״אמון״ אגודה שיתופית לרושמי סחורות
 בנמל תל אביב בע״מ

(Emun Tel Aviv Port Tallying Contractors 
12.11.43 Cooperative Society Limited) 
 קואופרטיב ״גומא״ בתל אביב בע״מ 22.11.43
 מחנות עבודה, אגודה שיתופית בע״מ 5.12.43

 איגוד סוחרים בחיפה, אגודה שיתופית בע״מ 24.12.43
 ג׳מעית תמווין מווזפי אל־מג׳דל

 א־תעאוויניה אלימחדודת אל־מםאוליה 7.2.44
 והואיל ופירוקן של האגודות הנ״ל נגמר;

 נמסרת בזה הודעה כי רישומן של האגודות האלה בוטל.
 א. פ. נייטון

 18 באב ג וסט, 1944• רושם האגורות השיתופיות.

 פקודת פשיטת הרגל,.1936.
 מינוי נאמן.

ב: ד״ר אלפרד ליכטוויץ. י  שם החי
בת: 26, רחוב נודדוי, הדר־הכרמל, חיפה.  הכתו

 התיאור: רופא־שיניים.
 בית־המשפט: בית־המשפט של שופנדהשלום הראשי, חיפה.

ק: 239/43.  מס׳ התי
: ד״ד מנפרד להמן. ן אמ  שם הנ

בת: 17, רחוב נורדוי, חיפה.  הכתו
ר: עורך־דין.  התאו

: 13 באבגוםט, 1944. י ו נ  תאריך תעודת המי

 ח. קנטרוביץ
 האפוטרופוס הב??י, מקנ5־הנכסים הרשמי.

 פקודת פשיטת הרגל, 1936.
 מינוי נ&מן חדש.

יב: חנוך גינוםוב.  שם החי
בת: כפר אהרן, ע״י נס־ציונה.  הכתו

אור: מכונאי.  התי

 דו״ח על ההסגר ועל המחלות המדבקות.
 לשבוע המסתיים בחצות ליל 19.8.44

 הסגר.
 הבאות נהוגות עתה

 סיכום

 1. הגבלות
 ההגבלות

 תאריך הטלת
 נגד החוף ההגבלות

 דבר ! נוסעים הבאים מאיסמעיליה והמחוז 17.4.44
 חולירע | נוסעים הבאים מקלקוטה 9.9.36 ן בדרך האויר, היבשה והים

 ו בדרך האויר
 אבעבועות נוסעים הבאים מקלקוטה 38 19.2

 בדרך האויר
 אבעבועות נוסעים הבאים מעראק בדרך 11.11.40

 היבשה והאויר
 אבעבועות נוסעים הבאים מבומביי 9.9.40

 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 נוסעים הבאים מדלהי בדרך האויר 7.6.43

 אבעבועות • נוסעים הבאים ממצרים בדרך 26.5.43
 היבשה, הים והאויר

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

 קדחת
 אבע טיפוס חוזרת

ם דבר בועות ו ק מ  ה

 יפי 1'א 3 2 44 14.8
 יפו — — 1 — 19.8.44
 סלמה, גפת יפו — — 1 — 19.8.44
 חיפה 3 — — — 15.8.44
 חיפה 1 — • — — 16.8.44
 תל אביב — — 3 — 15.8.44
 התקוה, נפת יפו — — 1 ~ - 15.8.44
 נחלת גנים, נפת יפו — — • 1 — 15.8.44
 חיפה 4 18.8.44

 א) החולה הובא מאל עריש.

 פקודת האגודות השיתופיות.
 הודעה על התמזגות העומדת לצאת לפועל לפי סעיף•.13.
 נמסרת בזה הודעה כי שתי האגודות הבאות עומדות להתמזג

 ביום 7 בדצמבר, 1944, לאגודה אחת:—
 (1) כפר אזר, מושב עובדים להתישבות שיתופית בע״מז
 (2) קופת מלוה וחסכון שיתופית של העובדים בכפר אזר,

 בע״מ.
 הבדים שאינם מסכימים עם זאת ונושים המתנגדים לכד
 רשאים לפעול בהתאם להוראות םעיף־קטן (2) מהסעיף הנ״ל.

 א. פ. נייטון
 18 באבגוסט, 1944. רושם האגודות השיתופיות.
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 ; שנתקבלה ביום 9 ביולי, 1944, שתי החתימות הרשומות מטה,

:  יחדיו, מחייבות את החברה
 1. חתימתו של מר ישעיה אבדם שכטר ביחד עם חתימתו

 של מד מדרכי מאיר צוקד או מר אברהם גולדשטיין.
 1 2. חתימתה של גברת בטי אבדם שכטר עם חתימתו של

 \ מד מרדכי מאיר צוקר או מד אבדם גולדשטיין.
 1 3. חתימתו של מר מיכאל ווייסמן ביחד עם חתימתו של
ם: מד ישעיה אבדם שכטר, גברת  אחד מהמנהלים הבאי
 בטי איברם שכטר, מד מרדכי מאיר צוקר, מר אבדם

 ! גולדשטיין.
 | כל ההרשאות הקודמות מבוטלות בזה.

. ה ע ד ו  I מ
 דמי חתימה.

 את העתון הרשמי אפשר לקנות במחירים הנוהגים מזמן
 לזמן בכל בתי מסחר הספדים ומאת סוכני העתונים בארץ, או
 במשרד לדברי דפוס ולצדכי כתיבה של הממשלה, ת.ד. 293,

 ירושלים.
 דמי החתימה הם:—

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

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

 הממשלתי, ת.ד. 293, ירושלים.

 פרסום מודעות.
ן  \ אלה הם מחירי הפרסום הקבועים להודעות ולמודעות בעתו

 הרשמי:—
y טור או חלק הימנו 938 מיל A לכל 

1 טור n~ פונט . 8 7 5 2 y טור אך לא יותר ^ ־  יותר מ
1 טור אך לא יותר מ־% טור 2.813 פונט ^ ר  יותר פ
 יותר מ־^3 טור אך לא יותר מטור אחד 3.750 פונט.

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

I 
 ! מודיעים בזה ברבים כי מודעות שנועדו לפרסום בעתת
 j הרשמי, בצירוף דמי הפרסום, יש לשלחן ישר למנהל בית

 ! הדפוס הממשלתי, ת.ד. 293, ירושלים.
 הודעות על רישום חברות, אגודות שיתופיות, סימני מסחר
 ופטנטים לא תקובלנה לפרסום אלא אס כן הוגשו באמצעות

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

 אם כן נתאשרו לפרסום מטעם בית־המשפט או הרושם.
 הודעות על פירוק שותפויות לא תתקבלנה אלא אם כן נחתמו

 בידי השותפים הנזכרים בהן או בידי באי־כוחס החוקיים.
 ן חתימתו או תוארו של החותם כנציג או בא־כוח טעונים

 אישור בהצהרה מאת עורך־דין.
 הודעה על פירוק שותפות, שאינה חתומה בידי כל השותפים
 ! או בידי באי־כוחס החוקיים, יש לצרף אליה הצהרה בשבועה
 I מאת עודך־דין, האומרת שההודעה נמסדד. בהתאם לתנאי

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

 מהימנותן או הכשרן:—

 הודעות מאת מפרקי חברות וכוי.
 הודעות מחברות או מאגודות שיתופיות על־דבר אספות,

 | מינוי מנהלים, פדיון שטרות וכיוצא בהם.
 שום מודעה או הודעה על חברה או אגודה שיתופית, שאינה
 מתפרסמת לפי צו מבית־המשפט או • הרושם, לא תקובל
, ן י ד ד ר ו  לפרסום, אלא אס כן יצרפו אליה הצהרה מאת ע
 האומרת כי לפי מיטב ידיעתו נכונים הדברים האמורים

 בהודעה או במודעה.

׳ ל  בית־הנזשפט: בית־המשפט של שופט־השלום הראשי, ת
 אביב.

 מס׳ הת־־ק: 131/40.
ם מר א. מ. אפלבאום ששוחרר ביום 4 .ביוני, (במקו  שם הנאמן

 1944):: ד״ר יונה גליק.
 הכתובת: 29, רחוב יהודה הלוי, תל אביב.

נות בעל רשיון.  התיאור: מבקר חשבו
: 13 באוגוסט, 1944. י ו נ  תאריך תעודת המי

 ח. קנטרוביץ ־׳
 האפוטרופוס הכללי, מקבל־הגכסיס הרשמי:

 הודעות,
 המודעות הבאות מתפרסמות על אחריות מודיעיהן, ואין

 בפרסומן משוס מתן תעודת הכשר או מהימנות.
.1 

Ararat Trading Company L t d . 
 (בחיסול מרצון).

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 206 מפקודת החברות,
 כי ביום 22 בספטמבר, 1944, שעה 10 בבוקר, תתקיים במשרד
 'הרשום של החברה, 26 שדרות רותשילד, תל אביב, אספה
 כללית של חברי החברה הנ״ל, כדי לקבל את הדו״ח הסופי
 המדאה כיצד התנהל החיסול ומה נעשה ברכושה של מחברה,

נה ע״י המחסלים.  וכדי לשמוע הסברות כל שהן שהנתי
 המחסלים

 14 באב ג וסט, 1944•

.2 
Nassar Hotels L t d . 

ה .הודעה כי בתוקף סעיפי ההתאגדות מורכבת  נמסרת מ
 מועדת־המנהלים הראשונה של החברה הנ״ל מה״ה אניס י.
 נצאר ופריד י. נצאר, וכי שניהם מוסמכים לחתום יחדיו

 בשם החברה:

The General Insurance Office, L i m i t e d . 
 נמסרת בזה הודעה כי מר אטיאן באש נבחר כמנהל של
ד צימבר, מר שמואל שטהל והגברת  החברה, נוסף על מר דו

 בלי צימבר.
י מנהלים יחדיו או חתימתו של מנהל אהד  חתימתם של שנ
 ביחד עם חתימתו של מד משה מאיר צימבד, תהיה דרושה
 כדי לחייב את החברה בכל ענייניה, בתנאי שכל מנהל יחיד
 יהיה רשאי לחתום פוליסות של ביטוח ומכתבים רגילים בשם

 החברה.

.4 
" A t a " Textile Company L i m i t e d . 

 נמסרת בזה הודעה כי באספה הכללית הרגילה האחת־עשרה
 של ההברה שנתקיימה ביום. 1 באבגוסט, 1944, נבחרו

 האנשים הבאים כמנהלי החברה:—
 מר הוגו מולד

 . מר האנס מולד
 מד אריך מולד

 מר יעקב אברמוב
 מרייוליום להמן,

 וכי כל מסמכים, תעודות, שטרות וחוזים, לרבות שטרות
 לרישום במשרד ספרי האחוזה, ייחתמו בידי אחד מהמנהלים.
 2. כל אחד מהמנהלים יהיה רשאי גם לחתום בשם החברה
 על שטדי־חליפין וצ׳קים, ולהפעיל בשם החברה חשבונות

 בבנקים.
 הוגו מולר

 יו״ר.
 1 באב ג וםט׳ 1944. •

 ה.
Nova Diamonds Co. L t d . 

 נמסרת בזה הודעה כי לפי החלטת מועצת המנהלים

, ירושלים.  נדפס בבית הדפוס הממשלתי




