
Смрт на фашизмот — Слобода на народот! Поштарката е матена во готово 

СЛУЖБЕН ВЕСНИK 
Н А Н А Р О Д Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 

Бр- 33 2 ДЕКЕМВРИ 1946 ГОД. год. и 

Службен весник на Народна Република МакелОнија 
чзл^гуе новоме 10. Ракописи ге е̂ по-Јлјааг на адре-

са: Редакција „Службен весник на Н. Р. М." 
Скопје. Ракзиисите не ^ вријат 

Нена 5 динари од табак. Поагилна за > несени 
'инари За мн.. гОдина 250 тин грк. Огласите п-> е 
маг по гарифага објавена во „Службен весник на 
-ПРМ бр. 7/46 Чек снег- при Г1ошт. шгед. бр. 83-109 

' Ј . -

357 
УКАЗ 

По предатог /на. -Владата ма Народна Република 
Македонија- до врв дадова на чл. 3 од Оси очниот за-
кон 'За државните стопански претпријатија* и чл. 4 
трчка 11 од Законот »а Преви дну мот на У|ста|вотвор-
ното собрание »а1 -Народна Републико Мадаедсвшоа 
Президиумот на Уста®оиворнопо собрание ма- Народ, 
»а Република! Македонија! 

ПРОГЛАСУЕ 

од република неко знанение следните претпријатија: 
1. Керамидна фабрика) „Вардар" — Гостивар; 
2. Т у л а н а фабрика „Рекорд" — Скопје; 
3. Керамичка! фабрика „Вила Зора" — Титов-

Велес; 
4. Трикотажне фајбрика „Дијамант" — Скопје; 
5. Кожарска фабрика „Бракја Мишковски" — 

Тегов) ; 
6. Зејтаиодајн.а фабрика „Костов и Настев" — 

Титов-Велес; 
7. Мелница „Пелагонија;" — Прилеп; 
8. Мелница „Мг|меионија" — Скопје;' 
9. Мелница! „Куманово" — Скопје; 

10. Мелница „Труд" — Скопје г 
11 Мелница „Драгор" — Битола; 12 Мелница „Куманово" — Куманово-; 
13. Мели ица „Пројевци" — е. Пројевци Куманов-

"ска '^калија; 
Ј4. Мелница! „Самак" — Прилеп-
15. Оризова! фа|брика „Брегалница4' — Кочани-; 
16. Оризова фабрика „Ванчо Пркев" — Прикаче" 

во, Кдаанока околија; 
' 17. Оризова фабрика „Ориз" — Оризари^ Кочан-

ска околија;; 
18. ОризМва фабрика „11 Октомври" — Блатец, 

Котавека околија!; 
19- Оризарна „Евтинија" — Скопје; 
20. Мелница „Д. КјучиЈски" — е. Бучин, Кру-

шевска околија; 
21. Мелница) „Стоби" — јс1. Паликура Титов-Ве-

лешка околија; 
22- Мелница „ПолгХг" — Тетово; 
23. Мелница! „Мила! Пе^аггенијаѓ' — Прилеп; 
24; Мелница „Т. М#тра<гао»ки" — Прилеп. , 

25. Околина мелница ((БраКјја Минови) е. Пе-
тровец м;а царска ек одаја. 

26- Мелница „Народна мелница" (инж. Боро Ста 
менкович) Мац ари. 

Скопје. 1 декември 1946 година/- Бр. 906 
Президимум на/ Уставотвсрното Собрание 

на Неродна Република Македонија-. 
За оекретајр/^ Претседател, 

Стравил Гигов_ е. р. Богова Фотев, е- р. 

358 
Во духот1 и во! С!0Гл;г)сие со чл. 20 од Уставот [.да 

ФНРЈ. а ма основаше на Ур1»дбатаза регулирање на 
Надници и плати на работниците ги н:мештен:иците 
во државно—стопанските И' чистки пр етири јаггијз:, ин 
сти№уци[ј|к| и -организации и: Уредбата, за> платеа го-
дишен одмор на! работниците, намештУлиците «1 слу-
жбениците, во вркса со напатствието бр. 6802 од 24 
август 1946 го!д. Министерството на трудот на 
ФНРЈ, 1а со цел 'заштита! на животот и здревјето ни 
работниците, по- прашањето з,а; ^одобрение на трудо-
вите условна на' работниците и цамеинтениците, кои 
учествут непосредно! во производството' »а! држак -
мата фсбр1'!ка „Алјоз лади" — Скопје, кор' работи се 
смети за, нрочиМ шТетн^ по здравје, и зимски мне-
ние! неа комисијата, определена за основно равтледуе. 
ње по тоа прашале, изложена! -во&апионик бр- 1577 /од 
27,*^УШ-46 под. издадам следното: 

РЕШЕЊЕ 

Да се на работниците и иамештеницмТе, кои уче-
ствуваа1 неуредно во производството! на* морфем во 
држ®в1н1:та фабрика „Алкалион" — Скопје, која ра1 

б(01та1 се сматр за1 многу тепика и симона! по здравје, 
подсбрѕгг работните услову® во следело.: 

1. Да е© веднаш воведе шестотасовно време 
со одмор еден сагт. во .средината на работното вреаве 
бев на1малуење иа надниците и платите. 

2. Да се дава максимален едномесечен одмор, но 
одредбите ада! Уредбата за (платен № даднем одмор. 

3. Да) им "се в/°| цел на подобреното' т \ ијсхр^н&та 
дава за смешна! а претпрК®тието секој ден по' еден 
литар мешко, како и карти за! животни (Намирници, 
предвидени за тешки физички работници. 

4. Надниците и платите да им бидат определени 
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» 
Ша ма)41си1м131лл!и1те ставови^ сот лг сно Уредбата зе- над. 
ници и плати 

Ова решение влшуе во сила ОД објаву ењето му 
ао „Службен весни« н* Н.Р. Македонија^" и ге важи 
до ддаесуење ић иенмалиот правилни* зи: заштита ил 
работниците во претпријатието фабрика. мАлк?1ч<и|тд" 
— Скопје. 

МИНИСТАР 
Кирил Петрушев, е р . 

359 
Во укувана та' т а р е в а а, да осниван ие чл. 29 т. 

1) от финКЈ-овиот. Закон Ш1 Н.Р.М. за 1946 петина а1 по 
оредвВДителнјоггД Ооглајсне иа/ МинистерстегИо! 
финансиите на! ФНРЈ I бр. 12796 од г'З.Х1. 1946 г ш . 

РЕШАВАМ 

Да-се и-З' преп одавтел ите на курск ите при миши-
с л е д с т в а -и-нив).дае устанком« во Наредна' Репулбикц 
МткедрнвдјгЈ плака т хонорари и то?: 

На (предава Делите со! ф култу тс ка •спрема ил 
40. — дин., а иа ост! вршите пренк дгвртели пт 30. — 
дин. за (секој одржан мкс; -

На државните службеници им припаѓа 50,% од 
предвидениот хонорар, меша* чадовите ги држ«дт во 
времето ,нв! кМнцелЦЈИока,' р а ф ца / 

•Исплатите на хо,нор рите зое е вршат на терет 
ојднОниѓгЈе ресорни партии о[д буџетот. 

Инатите по ова решение* ке се вршат од 1 -ХП. 
1946 грд. 

МИНИСТЕР НА ФИНАНСИИТЕ, 
Д. ЏаМбз 

360 
На основаним тачка! 1 !Чд, Решението на Мини-

стерството иа трговијата; и анабдуењето на- ФНРЈ за 
одределуење .предмети кри ставаат под планска рас-
лодолб а! и 'потрошачка бр. 467/46 (год- ,и согласно 
актов ит »а Министерството 1н.а .трговијата' и ана'бдуе~ 
њето Ша ФНРЈ бр. 77250 .сјд 26 IX 1946 псд. бр. 81776 
Од 15 X 1946 под- оддавам следната-

НАРЕДБА 

1) Са забрану е слободна продажба На дате виде-
ви месо (овчо. говедско. |авиншк> и др.) и сувомесни -
пи произведени ја1 (колбаси, шушки.' салами' и 'Слично). 

Продажба 1н.а истите продукти, ке се врши ш«? по* 
стоекјите (Прописи за размови раните предмети. 

2) При дистрибуција' на пресно месо и сухом е. 
свати, произведенија вк лучу вајк меснати конзерви 
мјера да се задтавуват Д131жби определени од енрона 
на1 Министерството на трговијата и сн1абду1ењето на 
ФНРЈ. 

3) Продажбата и« верните продукти ке се врши 
оамо во месари ицмп« кои т та имавгг овластител-
но ;од страна на надлежниот одбор по Законот за 
претпријатијата • , 

4) Ово: МИНИСТАРСТВО. ур УЛ Р " 
-утгтч ,• А*.* < 4, Ј » 
продажба на месото и сувомеснати прошеведемија.. 

5) От ова Наредбу се одменуат сите до сега из. 
дадени наредби/ « решенија со чии прописи и начи-
нот на продажбата гм месото е регулисано да- друг 
начин. 

6) Секое прекршење ова Наредба ке биде 
казнето пр Законот за сузбивање недопуштена тр-
говца. недопуштена шпекулација ,и стопанска (сабо-
тажа. 

7) Наредбата статуе веднаш вс* сила. 
Бр. 26480 — 30 XI ]946 под. — Скопје 

Министер на »трговијата и снабдуењето 
Д БО ЈАНОВСКИ-ДИЗЕ е. р. 

361 
На основани« Наредбата н а Министерството не 

трговијата и анабдуењета на ФНРЈ И. бр. 73032 од 
7 IX 46 тод. за регулирање закуп уењето и пром ет огг 
со компир, пра1 'грашок, кромид, лук и овес (зоб) Ми-
нистерството |на трговија! и снабдуење на Наредна 
Република. Македонија, данасу е следната 

НАРЕДБА БР. 3 

1) Се за|должуа|г сите, државни, кооперативни и 
41 гини трговски претпријатија, да се иридржуат 
сирото трема! цените кои еа слободнта формирани и 
истите .се регулисани со регистрирањето од страна 
на Ко1срд^наци:1т1И|от одбор при Министерството на 
грпови јата. и № блуењето на1 НР Македонија, и се 
обнародује во редените билтени на: 1истио|т одбор. 

2) За неиспоигнение прописите на ова наредба 'ке 
се одговара по чл. 2 Т 1 но, Законот за! сузбивање 
на недопуштената шпекулација, недопуштена, тргови-
ја и привредна) саботажа. 

3) Ова® Наредба >влетуе во сила веднаш. 
Смрт на ф'ашиам10|т — Слобода 'нао народот! 
Бр. 1707. — 16 XI 1946 г.. Скопје. 

Министер. 
Д. БОЈАНОВСКИ-ДИЗЕ с .р. 

ЈТ* ' •«< 
362 

На основните чл. 70 од. Законот за држ. служ-
беници од 23 VII 1946 година и Решението на Пре-
зидиумот на Народното, собрание иа Народна Ре-
публика Македонија бр. 705 кјд 10 IX 1946 год. (Служ 
бен весник на НРМ бр. 29/46^ 

РЕШАВАМ 

Да се при М^ни©1ерството На финансиите на 
1Н Р М сснуе Дисциплински суд прв степен за. 
службениците на Министерството на финансиите на 
ПРМ. 

Министер Ца финансиите. 
Д. ЏАМБАЗ, е. р. 

На осмово ние чл. 70 од Законот за држ. служ-
беници од 23 VII 1946 година и Решението на Пре-
з иди умот наѓ 'Народното1 собрание на Народа а Репу-
блика Македонаца бр. 705 од 10 IX 1946 година 
Службен верник на НРМ бр. 29/46^ 

в 363 

ПОСТАВУАМ " 

УЅј / I 4 б / ^ К / 1ЛЌ 
тери при М1ијн.истер. на финансиите и Младен Пашин.-
в- д. н1ач'а(л1здк на Општо |0|деление при. истото Мини-
стерство, за судии на. ДисцИплинемискт суд з,а- служ-
бениците при. МцНиспг.рсшото на ф^наноиигпе; а за 
нивните заменици: Бошко Тонев, шеф на Отсекот за 
фиаамкзчрз&ће држ. претприаајти(ја ,и Зара Топ Либанец, 
виновник при МиниоТерствотМца' финансиите. 

Пост1ав'ените лица мев ронат судиска должност од 
денес па за една. редина Ианаггаму. 

Министер ш ф1ин1ансиите. 
Д. ЏАМБАЗ, е р 



Вр 33 СЛУЖБЕН ВЕСНИК Стр. 403 

364 
Воз основа чл. 63 од Законот за народните од-

бери а во врска кадоатствието »а Министерството на 
трговијата и снабдувавте ФНРЈ Бр. 72536 од 5 IX 
1946 година. Владава на Народна. Република Маке-
дон и/а донесу е следното 

РЕШЕНИЕ 
за формирање уреди за рационира«ње односно рефе-
рат« з!а рационирацуе -

1) Се формираат Уради за рац понирањ е во след-
ните градски односно местан народни °1дбори: 

Градски неродан кдбор:. Скопје, Битолја*, Велес 
Кум нов°. Охрид Прилеп, Струмица!, Тетово <и\ Штип 

Местен народен, одбор: Гостивајр, Струга, Кичево 
и Кавадарци 

2) Се формира^ реферати за рацио нирз«>е при 
медните народни створи: Борово Вадени сво. Гевге-
лија., КЈо^зни, Кратово. .Крива Палама.. Крушево. 
Непотиио. Радовиш Ресен, Св. Николе, Царево Село 
Дабар ,и I. II, III, и IV реонска* Н. О. в« Скопје. 

3) За* организираа* и делокруг да Уредите однос 
но рефератите за рз пионир Зн> е Министерствсто и« 
трговијата и кжбдуејњспо на Народна. Република: Ма 
недођија ке донесе правилник 

4) Ов - решение стапува во сила веднаш. 
Министер Претседател 

ка тргсвиј гта» и даабд. на. владава иа НРМ 
Д. Богдовски—Дизе, е. р. Л. Калишев ски. е. р. 

\ 365. 
На, основ чл. 7 од Уредбата) з.а одредување и кон-

трола! н.а цените — укажаната' потреба) и по предно-
жението иаЈ Трговско индустрии! али ата -камера Зем-
скиот уред за цени при Предоедателството на-' Вла-
дава да Н. Р. Македонија! га донесте следното. 

РЕШЕНИЕ бр. 63 
За цеи)-.Та на чзрнг°вите од италијанско- порок ло 

Член 1 
Одведел уат се следните цени на. италијанските 

чаршави;: 
1. Чаршави-кошер™ с д кадифе дупли I катего-

рија. 200x260 динари 6.000— 
2. Чаршави-коперти од кадаф« дупли II катего-

рија 200x260 динари 4800 — 
3. Чаршѓ|ви-1кспврти !од кадифе дупли Ш катего-

рија) 200x260 д-и|нГ|рИ 3750 — 
4. Тек ч ршав од кадифе I категорија 160x220 

динари 3640.— 
5. Те|ч ч-рш-% од кадифе II категорија.1 120x180 

динари 2860.— 
6. Тек чгршг&и од кадифе III категорија 120x180 

денари 2340.— 
7 Покривион За; ма)са| од кадифе I категорија 

150x180 динари 3000 — 
8. Повсриввси за маса од кадифе II категорија 

120x180 динари 2250— 
9. Сеџајдиња! ѕа> зид .од кадифе I категорија 

90x180 Дин. 1500-. 
10. Сеџадиња за зид од кадифе II категорија 

90к]30 динари 1200 — 
11. Сеџедиња за1 зид ед кадифе 1Ц категорија 

50x100 дина|ри 450.— / 
12 Чаршави двојни свилени атлас или рипс 

200x270 динари 3000— 
13. Чаршави двојни свилени гилас II категорија 

х. 4 -/ Л. С. /.А4.-Л-. А. Лс. И. 
200x260 интери 1050 — 

15 Чаршави тек свилени аптгаѕс I категорија 
130x200 динари 1050— 

16 Чарш"(ви тек свилени атлас II категорија 
120x180 динари 900 — 

17. Чаршафи Двојни 'со вешт свила I кате ѓорија 
200x240 динари 1050 — 

18 Чаршави1 двојни Со вешт свила! II категорија 
200x240 динари 900— 

19. Чаршави двсфни со памук I .категорија 
180x220 динари 900— 

20. Чаршави двоени со памук II категорија 
21. Чаршави тек 140x180 динари 525.— 

22. Покривен за маса свирни 120x150 дин 600.— 

23. Ми лис 
24. Милис 
25 Милис 
26. Милис 
27. Јастучиња ку ди фен и 
28 Ј&стучиња! /Кадифени 

80x80 ди|н 225.— 
60x60 дин 120— 
40x40 дин. 75.— 
30x30 дин 45 — 

дин." ЗОО.'— 
дин. 150.— 

29. Покрив ки за1 маса памучни прости 12x120 
динари 100.— 

30. Покривки за' маса памучни прости 80x80 ди-
нари! 60.— 

Горните цени се р зби рат во продажба! на. древно 
вклучително! сите да&кбјијни 

Член 2 
Ова Решение влегуе во сила од давеска: и на обј-а-

вуење. Сите решенија; издадени во врска со чарша 
вите ш а о јод народните одбори така и од овој Уред 
»е анулират. 

Земски уред за цени 
Директор: 

Д. Саботко 
366 

Бидејки .нема доводно ученици за одделна српска 
[|имназиј|а| во Куман^во) Министерството за просвета 
го донесу« следното 

РЕШЕНИЕ 
1- При полнава гимна|зиј.а во Куманово се 

отвара одделение в'-* кое што ме се води наставата 
ма .српски јазкж. 

2 — Ова Решение влегуе во сила од денот на 
објавуењело во „Службен1 весник НРМ". 

Бр. 6 1 0 7 1 8 Х1М946 год-
Министер за просвета 
Н. МИНЧЕВ, е. р. 

' 367 
На) ^шование, чл- .13 буква „б" и 17 ст. 1 :д За-

конот за удру/женијатгц соборите и другите јавни 
оку пови. а след исполнение прописите на чл- чл. 14. 
15 и, 16 од истиот закон5 пз> предметот: ''дсбруење 
основу е н»ет(о и ра.богата на Друштвото на лишените 
уметници на Македонија — Министерството |на вна-
трешните работи иа НР Македонија го донесе след-
ното 

Р Е Ш Е Н И Е : 
Одобрава се^ спрема представИните правила и про. 

грам; основу ењето! и" ^ботата на Друштвото на ли-
ковните уметници на Македонија — со седиште во 
гр. Скопје, а. О0' прада на дејност на целата терито-
рија 1н»а, Народна Република Македонија. 

Ова1 Решение да. се достави 1на Василије О- По-
пович-Цицо, сценограф на1, Народниот театар, ул. 215 
бр. 37? како на прв потписник на' пријавата!. На исти" 
ст да. се достави и по- еден примерок ед. прави лата 
и програмата на дружбе тв-то5 иа кои да биде ставе-

*' .•>' ^ Ј.ѕ. <1 I ^ „ С ' ќ е « . 
ник" на НР Македонија за см.етка <ч.а дружеотвогго-

Та(коагг;а ма молбата и на •сјв.и Решение по Тер. 
бр. 1 и 7 10|д Законот з а •таксите е залепена' и- про-
писно поништена. 

Решено во Министерствсио (на внатрешните рабо-
ти на Наредна Република Македонија бр. 2727 на ден 
13 XI 1946 год. 

Смрт на фашизмот — Слобода на народот! 
По оалаотуење на Министер по-

пом министер—п.иуков»ник> 

Б. ЧУШКАР, е. р. 

! 
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ОГЛАСЕН ДЕЛ 
СУДСКИ ОГЛАС 

Тужителот!«, Славка Димитров«; Стефанова. ро._ 
дела. Тасев ока; од гр. Скрије ул. 125 бр. ПЗ. поднесе 
против тужениот! Димитр Цветков Стефановски бив. 
од пр. Скопје, а сега со непознато местожителство!, 
тужбја- за: браморазврд. 

Па 'ора туж6а| (одредено' е рочиште за усмена 
распра® во с1вгѓ суд на 21 октом ба>р 1946 год, во 8 
салоно т. 

Камо местото! н!̂  жнеењето иа тужениот гле е 
познато м^ се поетчеуе коко заштитник за (неговите 
гарава Мих. Михајлович — адвРвс& г̂ од Скопје, мол 
ке па застану е за! шеге® трошак и Опасност дури 
истиот 'не се Цви пред судот иди но 'назначи ПОЛ-
НОМОШНИК. 

Од ОкружШкрт! суд В)0» Скопје 17 септ. 1946 год 
Гр. бр 513/46 год. 

ОБЈАСНЕНИЈА 
Луја Викторији Кас уто, пд Скопје, »о март ме-

сец 1943 год. заедно са дрвните евреи, е одведена но 
Германија!, с̂ д дека) до' денеска не се вратила1, мити 
се јавила да е жива^ 

Се П101ка̂ н,,ге дестан,а^ата и секој кој петне! зна е 
зи да се јади) ва/ судов или ада старателот Ел_ 
вира Оздајм^н Манире ем ОД Скопје, ул, 336 бр. 5 во 
срок од месец ден!а. од °16ј.а4вуењспо), зашто во вра-
чив,но настанатата. ке се прогласи за мртва. 

Од Омо ли јоки суд но пр. Смет је 7 октом. 1946 год 
Р—2992/46 год. Сер. А — бр. 600 

Дмд ун Самуел Бити. 1с«д С:кс|п >е на март месец 
3 943 гад. заедно со другите евреи, е одведена' во 
Германија .сд дека до! дешевска <н(е Се врЕ(тил1а нити 
се јавила да! е жива. < 

Се пок.Млуе не ст анална м секој кај нешто знае 
»а- доеја, да! се јави на судот или На стаиаггелЧт Елви-
ра Саламин М^нахем, од Скопје ул. 336 бр. 5. 

Од околискиот суд вр! С|К(01п:е 7 актом. 1946 пад. 
Р—2993/46 г. * Сер..А бр. 6 

Ристо ОгњЅ1нс%ич. сд Скопје, нестала« г-Иа, 6 април 
1941 год- вЛднРпа; след првата б(о1мба|рди?|о.в1к1а нед 
Скопје, до ден денеска не се вратил (нити; с<? јавил 
да е ж1ив. , • * 

Се . пркануе н ест-.малиот и секој кој нешта знае 
за г-гего д& јави ши судот или иа стараделскг М)ара 
ОгњаиовД. од Скопје ул. 100 бр. 150. во еро« од 
меит*- дека; од објаву ен. ето. запита ®о противно не . 
ставаниот ке се проглакда за -,м~тов. 

Од Околискиот е "Д на гр. СкОДје. 21 С1ктс!м. 1946 
Р—3495/46 под. Сер. А бр. 637 

Тужителот! Светлана Никита Малко јењава! од 
гр. Скопје тужи во, суд^т Лимита Д. Малкоједов. со 
неизвесна местожителство. 

Зј заступник ма тужената ст рајна, кој >е во не-
извесност, судот1 одредува Благој пен Панков адвр-
к |г (СД Скопје. кој ме го з'(статуе иа пепов трошак 
и <" ипе ност. 

Се повику е тужениот да: во срок од 15 дена од 
обј ©у,е њега во Сл. весник да се јави и го_ означи 
св:јаг е лис кошник, оти во противен случај, ке се 
Теши и без његово пр ̂ ластви е. 

Гр. Бр. 549/46 псд. од 17 актом 1946 г. 
Од Окружниот суд во Скопје. ^ 

Тужителот Крум Донев Арсов, од Скопје, ул. 
253 бр. 18 принесе против тужените Милена! Милиов® 
Гјоп.Нев,к1ч по' мјг-ок Крв »лова' Арсова. б^в. од Скот е, 
а сент ст нешов,нато ме сожителство', тужба за бра,-
МОрЈаврД. 

По гцгЈе* тужба одредено е рочиште за усмене 
расправу »о о^сиј суд на 18 XI 1946 год. во 8 саатот. 

Како местото- ни живееме тр; ипа туженана, не е 
послато и Ре Л|бставуве.1 како заштитник за- нејзини ге 
пра/ви Т-!с|о1 Стојановски, •ад.УоЈфјг р|д Скопје кос ке 
ја; и а: .(.I /ап ну е во нејзин трошак и ои ас!«: дури ис-
тата! /не се јави пред судот или не паднеш иједног 
мошчјмк. 

Од Окружниот (Суд вп/Скопје, 18 ортоми,рп 1946 
год. Гр. бр. 331 1946 год. Сер А. Бр. Збо 1 — 1 

Бп; |кѓ>г околен помогну ту жители а тп. Дафина 
Ристова Вектора: и тужениот Данило Милосниов 
Серафин пР1 гр. Вал1а)н1д1ово црква) „Св. Димитрије" уве-
рение бр. 21 од 20 VII 1945 година) се разведуе пр 
вината тујжешиот-

Гр. д. -бр. 80/46 год. Сер. А. Бр. 1—1 

Маријан Саломон Бехар. б^в. директор еда, бивша 
ОиштдакжаЈдо штедионица, ЂР Скопје стар 4Ѕ год. «>ако 
војник на стара Југословенска арми/а од мед 1941 
год. не се вратиш (нити се јивад да е жив. 

Се плануо •Нвјстанадиот и секои кој нс-што! з|на1е 
за) 1ч,епо| Д'3, џ ш на* опој суд или на« стграггеии^га Лут,а 
М. Салом,о1лг од Скопје ул. 235-а бр 19 во срк% ' од 
месец дент оп објавуењеГпо! »ига двој оглас. Во про-
тивио' ћесТЈншпкРг. ке се огласи) за| мрфв. ' 

Од Околискиот суд во- пр. Скопје 4 ноември 
1946 год. р. — 2851/46 гд. Сео. А. Бр. 1—1 

\ 

Ис': ђе Јешу а, В.мшфс и жена« му Ботица, и лимо-
вите : ЈгшУ'31 и Леси. бив. од Скопје, во м1 Сехј; март 
1943 .гад. оп другите евреи' одведени се во Герма-
нија, од леш 'до денеска те се (жр-.ати/ле лити се јавиме 
да, се ждери. 

Се пШзиу/ат неста н/ашите и секов кој палите зиа|е 
ЗЃ1! ѕн|ив да се ја/в̂ Гг на 1с1зО0 или ни старгггел|оГг 
Вичпл Иахми1Ј1:(с, трг. од Белград ул.. Јевремова; бр. 
20 во срок од месец дема од објавуењето. Во препиено 
неспг'"(з13шите ке се прО)гл)з|оаѓг за мртви. 

Од Околискиот суд во пр. Скол е 16 Сб<т>0уМврш 
1946 под. Р. — бр. 3483/46 Сер. А. Бр. 1815 1—1 

Оа р1епгстие на) Мин. на фим. н !̂ ФНРЈ VII бр. 
10624 од 13 • 1946 год. и со1 одлуката) н>а Мин. за 
поопривреда шумарство да! ФНРЈ. V бр. 19897 од 
27 јули 1946 тод. ликвидира) ф б̂ ив, ба^овинсжи завод 
»а! Вардарска! б^^овина з*а1 обезбедуење на усеви и 
плацови од гр<адушкз1.. ш пореди тови се покажува* 
с,и)ге дНлжнотци! и П01ве!р1и1:ци на горе сгпомнатиот 
згЈВјод д|2| ги (своите дол гов |и односно' гоба|оу©н»'а1 лрии 
јав^т ца ликвидВционап-и! комисији при Државниот 
Оап^.оителен 3;°̂ 'снд, Дирекција за: М'?>1кедг̂ |иоа — 
СкРпГе урл 105 бр. 12. најдолна) з.а1 еде|н месец. 

Молбите мако и п:)б'2(п^ења'т! п!0(слс сђој 'срок 
немо) до се з(е|м|ат во обзир, додека' се долж>;и-
цкРге превземе наплата; пшек" судот, 

Ликвидациона комисир' еа би(в. банов, завод с-ца 
Вардарска! бг,(норин31 з|а. обез'бедуен>е н»з усеви и пло-
дР|гаи од грандушк<а|, пРчј Државниот Ог^гурнтеле«! За ' 
в(с|1. ,Дмрекц.и1)(а за Мек е добија;. Скопје ул. 105 бр. 12-. 
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