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 כל שהוא׳ מדוע לא תוכח, לא תקוים ולא תירשם הצוואה
ח גוטליב, ומדוע לא תינתן י  האחרונה של המנוחה אמל
 תעודת קיום הצוואה ליוסף מ. גוטליב, שאם לא כן יגש

 בית המשפט ליתן תעודה זו כאמור.

 כ״ט בתשרי תש״ט (1 בנובמבר' 1948)

 ש. רזי, דשם

י בירושלים ז ט המחו פ ש מ ת ה  בי

 תיק ירושה 69/48
י מירושלים. .  בענין עזבון המנוח שלום כספ

י מירושלים ע״י באי-כוחה רה כספ  המבקשת: צפו
 עורכי הדין משה יהודה לוי ומרנו לוי, שכתבתם לצורך

 מסירת הודעות ומיםמכים משפטיים היא בבית מצפה, רחוב.
 הרצל, ירושלים.

ה נ מ ז  ה
 להוי ידוע כי המבקשת הגישה לבית המשפט המחוזי
ם  בירושלים בקשה למתן צו המכריז על ירושת המנות שלו
, וכי בית המשפט המחוזי בירושלים ידון בבקשה הנ״ל  כספי
 ביום כ״ב בהשון תש״ט (24 בנובמבר 1948), בשעה

 9 בבוקר.

 על כל אדם התובע טובת הנאה להופיע במקום ובמועד
 הג״ל, שאם לא כן יתן בית המשפט את הצו שימצא לנכון.

 א׳ בחשון תש״ט (3 בנובמבר 1948).

 פ. לוינשטיין, דשם

י בירושלים ז ט המחו פ ש מ ת ה  בי

 ~ תיק אימוץ 70/48

ה ק ב פ טאטץ והרבנית ר לי  בענין בקשתם של הרב פי
, ה מזרחי ק ב ר בן ר עז  טאטץ מניריודק לאמץ את הילד אלי
 ע״י עורך הדין א. מרידוד, מרחוב בן יהודה 2, ירושלים.

ה נ מ ז  ה

 בתוקף צו בית המשפט המחוזי בירושלים, הנושא עליו
 תאריך של היום, הנני מזמין בזה כל אדם להופיע בבית
ל במשד עשרה ימים מיום פרסומה של הזמנה ״  המשפט הנ
 זו, ולתת סיבה, אם יש לו סיבה כזו, למה לא יינתן צו
 הממנה את המבקשים הנ״ל להוריבדמאמצים של הילד הנ״ל,

 שאם לא כן יתן בית המשפט את הצו המבוקש.

 א׳ בחשון תש״ט (3 בנובמבר 1948).

 פ. לוינשטיין, רשם

י בירושלים ז ט המחו פ ש מ ת ה  בי
 תיק קיום צואה 71/48-

ם .בן־ ח נ ם יוסף הידוע גם בשם מ ח נ  בענין המנוח מ
, מירושלים. י  יוסף עדנ

גם בשם אליאס יוסף הו יוסף הידוע.  המבקש: אלי
 מירושלים.

ה נ מ ז  ה

 בתוקף צו בית המשפט המחוזי בירושלים מהיום הזה,
 הנני מזמין בזה כל אדם להופיע בבית המשפט הנ״ל בירר
 ׳שלים במשך עשרים ואחד יום מן היום והתאריך הנ״ל,
 וליתן טעם לדבר, אם יש לו איזה טעם שהוא, מדוע לא
 תוכח, לא תקויים ולא תירשם הצוואה האחרונה של המנוח
י מירר חם בן־יוסף עדנ חם יוסף הידוע גם בשם מנ  מנ
הו יוסף  שלים ומדוע לא תינתן תעודת קיום צוואה לאלי
 הידוע גם בשם אליאס יוסף הנזכר בה, שאם לא כן יגש

 בית המשפט ליתן תעודה זו כאמור.

 ב׳ בחשון תש״ט (4 בנובמבר 1948).

 *. פ. לוינשטיין, רשפ

י בחיפה• ז ט המחו פ ש מ ת ה  בי
 תיק ירושה 57/48

ס מפרדס חנה. ל ר ה ב  בענין עזבון המנוח אמצי
ס ע״י באיכוחה. ל ר י לבית ב נ רה אב  המבקשת: צפי

 עורך הדין ש. פ. פרונמן מרח׳ הרצל 44, חיפה.

ה נ מ ז  ה
ס ל ר י לבית ב נ רה אב  להוי ידוע כי המבקשת צפי
 מתליאביב הגישה לבית המשפט המחוזי בחיפה בקשה להכריז
ס וכי בית המשפט ידון ל ר ה ב  על ירושת המנוח אמצי
 בבקשה זו ביום שני, כ׳ בחשון תש״ט (22 בנובמבר 1948),

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

 כ״א בתשרי תש״ט (24 באוקטובר 1948).
 ש. רזי, רשם.

י בחיפה. ז ט המחו פ ש מ ת ה י  ב
 תיק ירושה 58/48

 בענין עזבון המנוח יצחק גרוסמן (הידוע גם בשם
 איזק גרוסמן) מרח׳ נודדוי 7, חיפה.

דך הדין ש. פ. י באיכוחו עו ״ ע ן מ ס ו ר  המבקש: אהרן ג
 פדונמן מרה׳ הרצל 44, חיפה.

ה נ מ ז  ה

 להוי ידוע כי המבקש אהרן גרוסמן מחיפה הגיש לבית
 המשפט המחוזי בחיפה בקשה למתן צו המכריז על ירושת
זק גרוסמן), וכי  המנוח יצחק גדוסמן (הידוע גם בשם אי
 בית המשפט ידון בבקשה זו ביום שני, כ׳ בחשון תש״ט

 (22 בנובמבר 1948), בשעה *10 בבוקר.

 על כל אדם התובע טובת הנאה להופיע במקום ובשעה
 הנ״ל, שאם לא כן יתן בית המשפט את הצו שימצא לנכון.

 כ״א בתשרי תש״ט (24 באוקטובר 1948).
 ש. רזי, דשם.

י בחיפה. ז ט המחו פ ש מ ת ה י  ב
 תיק ירושה 60/48

 בענין המנוח יואל פריליך.
ך ע״י באי״כוחו עורכי הדין לי  המבקש: זכריה פרי
 ב. כספי, ע. ברנבלום וד״ד מ. פרוסקואר מרח׳ המלפים 49,

 חיפה.

ה נ מ ז  ה

ך פנה אל בית י ל י  להוי ידוע לכל אדם כי זכריה פר
 המשפט המחוזי בחיפה בבקשה למתן צו המכריז על ירושת
ך, וכי בית המשפט ידון בבקשה לי  עזבון המנוח יואל פרי
ם כ״ט בחשון תש״ט (1 בדצמבר 1948), ׳בשעה 10 בבוקר. ו  מ
 על כל אדם התובע טובת הנאה להופיע במקום ובשעה
 הנ״ל, שאם לא כן יתן בית המשפט את הצו אשר ייטב

 בעיניו.

 כ״ח בתשרי תש״ט (31 באוקטובר 1948).
 ש. רזי, דשם.

י בחיפה ז ט המחו פ ש מ ת ה י  ב
 תיק ירושה 63/48

ב מנייריורק, ארצות-הברית. ה גוטלי  בענין אמלי

 המבקש: ייוסף מ. גוטליב׳ ע״י באיכוחו עורך הדין
 יעקב י. לוי מהיפה.

ה נ מ ז  ה
 בתוקף צו של בית המשפט המחוזי בחיפה, הנני מזמין
 בזה כל אדם להופיע בבית המשפט הנ״ל במשך עשרה ימים
 מיום פרסום הזמנה זו וליתן טעם לדבר, אם יש לו טעם


