Год. ХЛТП.

Bopiia, 31 ДекемвриП 1905

ПЗЛЛЗЯ ТРИ ГЬТхТП ВЪ МЪСТЩЛ

ВроП 23.

ОбшгнЪвсво на 10, 20 л 30 числа

Пиеха, сгапш. нари и всичк*» ла
ВЬетника се пращи л<> 1^«ь1сг;м-ОоЪш.<ч:ог>
Унравлспис въ Вирил.

ЕЩГ* цената на Вестника

За обявление се плаща на дума:
На Н7»рва сграиац.и

до 31 Декемврий 1905 г. е tfawo 30 ст.

3 пот.

„ втора стр:шши

Отделенъ брой 5 ст.

„ треля и четвърта сграицца .
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Кр Мирски.
Варненско Градско-Общ. Управление

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 15196.
Съобщава се на иитересующцгЬ се, че
има вакантни меега за Ииженеръ н Ар
хигектъ сь предвидената въ бюджета за
1906 г. заплата за всека длъжност, по
3600 лева годишно.
Желающите да заемат.ъ тия длъжно
сти. требва да изпратятъ въ управлението"
до 20 Януарвй заявленияia си. придру
жени отъ нужните документи.

Кметъ: Кр. Мирскв
Начашикъ ва Техническото
Отделение: Г. Геровъ

иея1:е въ чужбина поне сдииъ Mtcnu*.
Д \ се следи непрекъснато on. пои ц^искигЬ и об
щински! е (| rami :m недоиупцн!} пи ггрянгга па агн^торирГКЛаМиДЖНИ,

КОИТО
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съ явно спекулативна цЬль, а там». г.г)ио re окажатъ
Такнв , дт се яалаилгъ и нрЬ.мнаги на сл.дъ лл нака
зание по пл 344,чпъ Накаласеднпя ячешп»
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(Прчдтлхение отъ бр. 2 2 .

396, Назначи се комисия о.ъ съветника 11. Кърджневь и об.нинскше лекари Д-ръ "А. и Д-ръ 3i. за
проверка едно оплакване на месаритн»
?>9Т Служащи iе на иреднрием ча но огвгьтлението
на града да се подчинявагь и непрано на заповедите
на Киста.
ЗУ8. Въ Поемврин и Докемирмй фенерипиъ да со
е»а ятъу члеа на ву 2 сутреньта.
399. Одобри се гьргмъ за даване годъ наемъ сгра
дата аа талтпреко mifkne нрезк 11)06 и 1У07 на'Лт,
Филииовъ за 800 лена.
29 Ноември и 1У05.

—. Министерството на B«T|»*III«UI^ работи преду
преждава населението да не се доверявана агенги коми
сионери, агенти спекуланти и експлоататори, като при
това се взематъ мерки за възарепя!сгвуване подобно рискувано пътуване въ далечна чужбина, гдето не може да
се очаква помощь отъ никого. "Българино, пази своето
родно пепелище и не напущай никога своите плодородни
полета, защото въвъ очъ а е х ъ i e очаква*ъ тежки мжки в
ужасни Страдания.';Каквошьтайе еъ васъ единъ Богь
знае*. 1}ро"такъ»;о едно Положение, валаги се ^а вМ^тите да развиятъ по год£ма{.енергии*за въздействуване
~здъ ония лековерни охотнйци на печалби, които би по
желали да напуснатъ родното' си мерто,
.,, На настоящето окржжно да се даде най-широка глаеяость чр-Ьзъ общин
учителите и свеще
но цит*, върху грозната учас^ь, която неминуемо очаква
всеки охотникъ на дечалбн въ далечни и непознати страни,
Паспорти за Америка да се издаватъ само на лица тър
тогци и он4зиу които пр*дставятъ пълни доказа-едстваг
ч& взаатъ сигурни средства за отиване и връщане в жи- \

400. Съьетътъ не* признава Опщипапт длъжна
2644 л. на Хр. II Г.
401. Да се ди,\е подь nai-мъ на Дьржаната Общин
ското здание за 7ел.?иощ. станция и за 1906 срещу
5500 лева.
402 Измениха се ntROii членове отъ Ноемянте усло
вия за полога върху публичтпть търгове.,
403. Не се одобри търга, произведенъ за даване
вг закупъ налога върху пуоличнитгь търгове.
404. Избра се комисия отъ Кмет. помощникъ 3. За-,
фировъ, съветниците II.- Кърджневъ, Д Нсрелинговъ,
Я . Найденовъ п Общинския аднокатт* Д*ръ Ст. аа про
учване заявлението на закупувача на кпптаргптта и
хрипииата.
405. С*що отъ съветници ie С. Камбосевъ, Я Найденовъ, единъ Общински декарь и чОбшняскня ннженерь
по заявлението на поборнпцююь п опглченцитгъ въ Варна
за 'жилищни' миегпа. Комисията да състави о6стоя»сдственъ протоколъ.
406—8. Одобри се търгьтъ за даване, под* наемъ
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432. CyvtaTa 21,378 i. за интизат да се счита
J-те 0'нцинскн публични домове за 1906: Б. за 4702,
20,360 "з* пнтизаиъ и 1018 л. за епизоотическата връх
•I. за 4600 л. п А. за 2500 д
409. Иарн. Черноморско Колоездачно Дружество да нина 0>0(Q)'
«ползува една малка Чисть о«ъ водата, що отива ви
13 Декемврий 1905.
Приморската градина нре*ь ЗИМНИЯ сеюнъ погъ кон
433: Гласуваха се Поемни Условия за даване на
трола на Технлч. клас.ь за пързалка.
410. На 77. 77. се даде трнголишеиъ срокъ за из* предирисм.чъ печатането „Варн. Одщип. Вестни/н* и
Плащане дълга си ктми Общината, като пърно внесе други книжа на Общинага
434 Ообрн се търгътъ за даване аодъ наемъ Об
S0O лева.
411. Да се обяви търгъ за дагане на предприем-чъ щинската сграда до Газния склад* за 1906 срещу 272 л.
разкопаването подтежащето тая година на залесяване на Пури М Хюсенш.къ.
место въ Приморската чрадпна.
435 Одобри се търгътъ за даване въ закуаъ при412 Заявлението вх Н-о 5л68—1905 на Д-ръ Ст. хола бачъ срещу 154,66$ л. за 1906, 1907 и 1908 на
Съпе.ъть намери, че съдържа въпросъ вече разрешенъ. Велча X Пьйчевъ
413. Тсхн. Отделение да направи скици за местата,
436 Осгави се въ сила рЬщениею 256 — 1 9 0 5 з а ,
3 0 дек. едното ири НейнирЪжмкъ и около 5 дек. другото, даване за иолзувам 2000 к» м. место на Панчеви и
кои го искан. С. II и И. С. иодъ наемъ.
Партамиянъ за желняариа фабрика-.
414. Д.де се 20 дена срокъ на Ст П.т, предприе-.
437. Прие се, че купукачь на местото въ Варна^
мачъ по изсичане гората въ местиистъта Ленигце (яКетенIV уч., означено въ нх., М 1078 —1^05, е Хр. Димитровъ
ликъи •
438. Да се платя гъ на Ив, 0 . 100 л. хонораръ
415 Одобри се покупката отъ А. Камхи лекарства (гражд. д*ло М 2Т—05 P. A. C.J. .
за бедните срещу 470 л.
439. Одобри, се доставката нужния газъ на Общин
ското Управление въ ttfQ5 безъ търгъ.
2 Декемврий 1905.
(Следва)
416. Изясниха се некии ршиения, приети на 29
XI. 1*05.
(Продължение отъ брой 2*.)
417 ,Одобри се търгьтъ за . осветление града въ
1906 по 2 л. 50 ст. фенерътъ месечно 01ъ Хр. Николонъ.
11) За Описание", по приложения образг-цъ и др. т.
418. Одобри се чъргътъ за даването подъ наемъ 6
а) За 200 екземпляра . - . • . лева 6
отъ касапскигЬ дюгенк.
б) За 500
'
лева 9
г
41 У. Сжша доста нката 300 куб. метра ломени камъни
в За 1000
.
лева 14
за 1550 л. 1пъ Д АнкЪнъ.
Забъягьжна. г\%укь еиата?ъ ощо приложените тукъ образни
420 Разгледа се заявлението на Л7. & Я за иска „Онисл^, „»|ривреч-нна ситувц^я", Подробна Въдомостъ. емгьтка,
княжа, отпечатани
ните имь 11,550 л , но не се взе окончателно jemeHne. Наименование па унхбошптн*, въобще <ьсичкм.
г
3 Д^кемнрвй 1905.
421 Приеха <»е п> прпнципъ Поемните У еловия за
даване в* закуиъ налога за изхвърляне сметьта.
422 Избра с<* Комисия о»ъ съветниците В. Попов?.,
Я. ИаОденовъ, С Камбосевъ, Д Ралче.ъ, Ст. Пабаджовъ
и Инженера Героиь да определи, де може,да се от
пусне место за по троение басейнъ загазб отъ Руското
Парах. и Търг. Дружество.
423. Окщо комисия отъ Кмета \\\% Мирски, съвет
ниците Ж. Ив. .Ж'коигь и Д-ръ II. Ранковъ, и Инже
нера Геронд». да определи,' дЬ да се отпусне и подъ
какви условия место на п реда ч и ата фабрика „КнязъБорисъ* за работнически жилища
424. Oiпуснаха се безплатно 455 разни дръвчета
на Опитното Стона не i но „CV Конетантииъ*.
425 Да се доесъцитъ срещу 140 л нужните нови
тржби за чистителните машини.
426 -Не со уважи молбата на X. Щ. 3 за унищо
жение търга за касааския дюьецъ, наогь на 11 ,
427 Одобри се търгътъ за даване въ закупъ пра
вото интиват за 1906 и 1907 срещу 21,378 л. върху
Орфей Иападоповъ.
428. Да се продад ть на търгъ ОбщинспггЬ места,
лежащи между разни лозя.

па чети}л>т)ъ страници, на иЬдъ канц дсрски
часш текетъ, отчасти Г}»:ФВ.

листъ

хартия,

от-

12) 31 лосщаиовления, по приложения образедъ., съ
печатано на трч страници, текстъ и графи
а) 3± 200 екземпляра
лена ,5
С) За 500
„
лева 8
i ) За 1000 екземпляра
лева 13
12) За иисма и други такива, като приложениятъ
образ^цъ на писмо-до ".Варненския Иотариатъ напеча
тани текстъ на едиа страница, а другите три страници
нраздн1%
.,») За 200 екземпляра . . . - . <лева 5
() За 50^
„
дева 7
в) За 1 00
„
лев* 13
14 За постановления и други такива книжа, ао
приложения образец», съ нааечатенъ текстз на дветп*
страници, на половина канцеларски листъ
а) За 200 екземпляра лева 4
б) Зл 500 екземпляра дева 6
н) За 1000 екземпляра лева 8
lb) За Ведомостъ, образецъ Е, като приложената ff
др. т , на половина канцеларски лиегъ сг текстъ на ед
ната страница,
в) За 200 екземпляра лева 4
6) За 500
„
лева «
\\) За 100J
„
лева 8
16) За Свидетелства и др. т. . като приложениятъ
9 Декемврий 1905.
образецъ елнцо на 1/г канцеларски листъ и и.текстъ на
429. Одобри се сключването зчемъ не отъ 800,000 л , едната страница *
a on. 1200,000 л. за ияпаащане 630,000 л. дългове и
a) За 200 екземпляра дева 4
570,000 л за направа водопроводи, пжтища, скотобойна.
6) „ 50(1
„
лева 6
едно училище и др. Лихва 7%, изплащане вь 20 г.
b) w 1000
.,
дева 8
^30 Одобри се търгьтъ за осветление града до края
17) З а постановления като приложениятъ образецъ
па Декемврий 1906 по 3 л. на фенеръ месечно.
я др* т. схщо съ текста- на едната страница и дру
431. Одобри се търгьтъ за даване въ закупъ кръв- гата праздна
пината срещу 157,523 л 82 сг. и епизоотическата
ъ) За 200 екземпляра дева 3
връхнина за 7876 л 18 сг., всичко ср*щу 165 400 л.
б) , 500
,
дева 5
за 1906 и 1907, върху Г. Магкевъ и В. Явашчневъ.
6) т 1000
.
дева 7

прип 7

Нарненскн Общински Вестникъ.

Ст* 3 .

1 £) За в)ьдомосмь за ражданията и др. т., по при втори, а яАдиичнят* листове п др. т.ио обра*ець Н*3.
ложения обрачець текссъ и графи на една страница
(чл 7. Ноемнит* условия). Ечижкит* (чл. 3 е. 2» ще
я) За 200 екземпляра лева 4
бждатъ напечатани на хартия, като оня образецъ 11-о %
500
«)
„
дева 6
за да може да се пяше въ таблиците и праздннт* листове.
в) „ 1000
„
лева 8
Чл. 12 Нредпраемачътъ е длъженъ да отпечатва,
19) 3 актове за констатиране нарушения в др. т, на канцеларска хартия и на плика, които му даде Обна полош н \ канцеларска листъ, текст* па елката страниг^ащпнекото управление, бланки като приложени!* при гЬз*
а) За 200 екземпляра лена 3
Иоемни условия, за което напечатване (безъ хартията)*
б) .. 500
лева
5
първоначални
цени се поставятъ следните:
л
в) „ 1000
„
лева 7
а) За бланки на 2000 листа хартия лека <*;
20 3 i вщомостъ за проститутката и др. т. по при
б) За бланки на 4000 лиега лева S:
ложените образци на г/2 лнсть, текстъ и графа на едв) За бланки на 2000 плвка лева *>;
хната страница
г) За бланки на 4000 плика лева 8.
а) За 200 екземпляра лева 3
Заб)ьлп>жка Ако не кон отпечатани работя би ветреб) „ 500
„
лева 5
бало да се подвьржатъ въ книги, предприемачът* не ще
в) ., 1000
лрва 7
прави това; той ще е длъженъ да подвързва само книж
п
21) За протоколи на Общинския Съветъ и др. т. ките, означени въ чл 9 п. 29, а нмено съ черно таигрецЪлъ канцеларски лясгъхфтня, печатано на една страница ново кннговезско платно, по приложения образецъ.
а) За 200 екземпляра лева * v>
б) •„ 500
„
лева 9
в) и 1000
„
лева 14
22) За Поемпи условия на единъ и половина кан
целарски лисгоне, аечатани страници иетъ, а последната
отъ Правилника за Гробищата.
^страница прьзлна
СДържавенъ ВестншжъК—1905).
а) За 200 екземпляра ** лева 8
б) „, 500
„
лева 12
Погребение и гробища*
в)
10 >0
„
лева 16
23) За падиичии листове п др. т. единъ листь гоЧл, 14 Запретено е погребението яа иъртъпци дру
л е м ъ фзрматъ, тексгъ и графи
гаде, освенъ въ определените за това Mtcra, кзбраян отъ
а За 200 екземпляра лева 8
мЕс.ните санитарно алминистративнв власти мля учреж
дения и одобрени отъ хигиеническия съветъ
*б) „ 5 0 0
„
лева 12
Чл. 15. Запретено е да се погребватъ мъртъвци в ъ
в)
100 »
лева 18
г
24) За пием?, листове и др. т. на 1/2 канцеларски дворовете на църквите, джамиите, синагогите в въобще
въ места, гдето се изкършватъ разни религиозни обрядя.
зиетъ, печатано само па една страниир,
Заб*ьлп>жиа. Гъ църковните дворове, въ нарочно от
а) За 200 екземпляра лева 4
редените за погребение на мьртвя я заградени съ же~
б) ,t 500
„
.лева 6
^ ^ ^ - . о с р а д а места, се дозволява да се погребватъ; I) ду
>в .. 1U00
..
лена 8
25) За свидетелства, обявления бележки, списъци xoBi.tiie лица 01ъ архиереЗеки чинъ и 2) духовият* л«ц«?
ъ др т. на четвърть кайцедарски лиегъ, напечатано само и миряните,-кои го с - оказали некои особени услуги на
отечеешото или на местната община.
«а< една га страшно
Въ последния случай, се съставлява актъ съ пока
a J За 200 екземтнра :еза .3
зание причините, на основание на които общината разре
б) „ 500
„
лева 5
шава погргбениею на умрелия въ църковяага ограда.
10Q0
HJ
лева
Съ същите права се ползуватъ и духовните лица
26J За удостоверения и др. т. на половина канце
миряни
01ъ лругн вероизповедания.
ларски лисгь наиечатапо пч дш странпцщ а двете
Чл
18. Гробищата требва да бхдатъ заградени
шраздни
насадени
съ дървета. IIри градските гробища требва д.
в) 3 i 200 екземпляра лева 6
има
построени
но една църквица я едно машо з 1аняе :а
0) „ -500
„
лева 8
помещение
на
надзорника
и работниците* съобразно сред
н> ,: 1000
„ " • лева 12
С1вата
на
града
27,) За санитарни рецептни лисгоне, по приложе
Чл. 19. Нсеко погребване crana KI» сди!гь отделен
ния образеца
П
гробъ
Hot и и гробъ требва дч има i1/^ метрт. дълбочина
a) 31 2 00 екземпляра лена 8
2 метра дължина и О £0 метра широчина, съ азключенш
б) „ 5000
„
лена 10
на гробовег!* на децата, които се различават* само вв) . 10000
„
лева 16
28) 3 i ап/екарски етикети, по приложените образци дължината и широчината, споредъ въл|»асгьта имъ, яо m
и въ дълбочината, която требва да бдьде ех щата, какт
b) 31 2000 екземпляра лева 4
и за възрастните.
б „ 5000
„
лева 8
Слегь полагането мъртвеца въ гроба, пръстьта с
п) щ 10000
„
лева 14
насипва
и не трЬбва да се набива силно. Гробовет* треб
29) 3 * разни книжки съ правилникъ вь -.ехъ, текс!ъ
44
да
бк*атъ
отдалечени е^инъ отъ лругъ на едно разстоя
-/•есенъ дииеръ
иай-много 16 странички, графн найние
на
*/
2 метръ отъ сграна я 0 60 откъмъ главата
много 1G, а исганатит/Ь до 64 графачки праздни
краката.
а^ За 200 екземпляра лева 60
Чл 20 3.* предварване опасиостьта, която вле
б) „ 5 0 0
„
лева 150
съ
себе
си скорошното подновяване на гробовете, запр*
Чл. 10. Общинското Управление не е длъжно да лощава
се
отварянето на сгари гробове за нови логребениа
ржча за напечатване книжа отъ всичките приложени об
ако
не
СА
се изминали поне 10 години, за аская гроб
р а з ц и , и текста имъ то може да изме. ява споредъ служ
отъ
датата
на погребението. t Терена, пр*дяазяаченъ
бата, за която бждатъ книжата
гробница,
трева
да <б*де вай-малко 10 о*ти но гол*1г
Чл. 11. Нредирнемачътъ ще отпечатва книжата из
отъ
цЬстото,
коего
се преснет», споредъ гореказаииг
ложени въ чл 9, пунктове 11, 13, 15, 16, 18, 21, 2 1 ,
22, 24, 25, 2о и 27 на хартия по-добра имено по при правила, съоб{>азно съ средното количество иа годигаяиг
ложения образець II дг първи, другнЛ кнвжа на хартия смъртность.
Чл. 2L Логребеаието се започва яиоиредълеяъмааА - „г. ,Лттг.л ^аполтол un НЙ пп-ппосто отъ образецъ Н-о,

Йзв од ъ

€тр. 4..

Брой 23.

BsjmeftCKft• Общински ^-Вестнпкъ

•тъ единия* край на определената меегность и сл*дна
Еъмъ другия край, тъй шото, най малко слФдъ изтича ie-.
о на 10 години да може да се отвори първия гробь
:огато воче ще се закрие последният?..
Чл. 2 3 ВСИЧКИ местност около градовете и селата,
гсопто съ служили за гробища и които ио случай изби
ването на нови места за гробища се напущать, .затваря гъ
»те отъ деня, въ който е започнато погребението въ ноЬите гробища и стоятъ закрити до изшчзнею иа 10 гошии. Ирезъ това време въ тия местности не се позво
лява никакво коиане на дълбоки ями, освенъ ями, дълбоки
дчо г/2 метръ и то за насаждане дръичеги.
Чл, 24. Позволено е всекиму да премести останкиtie на мъртвеца си отъ подобни местност, ако ех с'е из
минали 1 0 години отъ погребението му. което требва да
See докаже съ законни документи; въ прмикенъ случай
напочваието 10-техъ години се счита отъ деня на поло
женото ааирещение върху местность*а* • гдето еж бвли
гробищата»
Чл 28 Когато въ никои градъ или-ссло ум| е некой
отъ друго вероизповедание, за което Heva отделни гро$тцдт общината не моме да не допусне, щото такъвъ
мъртвецъ дъ се закопае въ общата M'fcciHoeib за гробища,
достатъчно е да б*дс ноложенъ въ едно особено м отда-|
лечено место*
Чл, ai Гробишата, при всека община се назя1ъ отъ
особенъ. ва.чачъ.
Чл. 32 Нъ врека община се воли ос< бе«ъ репютръ,
въ коиго се записва имело на погребения мъ^нпи, г»>
..дината, месецътъ и датата на погребението и номера на
гроба; тоя } егистръ служи като справочна книга SI.IMlii на лото се отъ погребението време.
I

Чл 33 Запретено е влизането въ местности за гр<
бища на лица въ нетрезвено състояние и на разни пре
даначи, просяци, както и нд дФц«, нспрндружени отъ р<
д-иеллте си, и на лнт, които нодягъ съ себе си кучета
Ако некой извърши попреда въ гробищата, надзор
никътъ е длъжеиъ да коястаъира повредата чр+зъ пре
токолъ и да рапортира за станалото на общинското у пра
вленпе за неговото по-нататъшно \м зпорежданс.
Чл 35. Запрещава се прескачането нрезъ оградат
на гробищата или качването по нея, запрещава се тож
качването но оградите на гробовете или паметниците, хо
денета или седенею по тр*ват;*, КаГчнанею на дърветата
късането цветята и извършването на некое повреждане
Слщо се запрещава п разхождането изъ гробищата.
Чл. 36. За иявършванею.на не кря постройка за по
гребение, като: гробъ^гробница ^кано), паметникъ, пармак
лъкъ и rip, иска се предварително, разрешение отъ об
щинското управление, което отъ свея страна, еледъ кат»
вземе мнЬниего на архитекта си, одобрява или не построй
ката, еамо следъ одобргниею на общинското управлени
надзорникътъ на гробищата дооуща почването на работите
Чл. 40 Общинския л-Ькарь, придруженъ отъ единг
полицейски аген?ъ, посещава нап-мзлко, в -днъжь нъ м^
сеца гробищата, за да се увери, па:ппъ ли се всичкиг
предписани хигиенически и полицейски правила и рапор
тира на Общинското управление за резултата.

Издава Варненското Градско-Общппеко Уиравлепое
Печатпица йа Хр Н. Войниковъ — Варна.
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(Продължение отъ брой 22 ..
Никола Боевъ
A. В. Велчеьъ
Христо Д. Бегопронъ
Владимлръ А. Ведчекъ
10 рд. Д. Кпровъ
Илпя Чакаловъ
B. Карловски
Ради Георгпеиъ
II. Г. Табаков?.
Н. Кьбакчиевъ
Ов. Н. Железковъ
К. Домовъ
Ал Иопрвъ
10. Стояповъ
П. Карагаяовъ
Я. Статепъ
JL Л.:Сахатчсевъ
Г.. IL Гекоиъ
Б. Николовъ
Т. Раевъ(
Р. Матесвъ
Д. Л\
Салаяопъ Ксепъ
В. Шаадекеръ
Г>р. П. & 0. БенБенистй
Бесплъ С. Jepcons
Б* С. Абйиаиаъ
Благой ПЪйчевъ
К. П. Пейчевъ
11. 'Авраловъ
Чирпанлпевъ А. •
Ст1 Сганчовъ

1 0 лв.
4
1
1
2
2

*
.

*
п
71

3
•>

tt

2
1
1
1
1
1
1
2

2
1
3
1
6
20
1
2
2

10
10
"5
5

7>
V

Ле{тенпптъ Альевъ
3 лв.
Мпчяаиъ II р. Стайковъ
1
Порт. юнкеръ В. Впчевъ
\
Мичяанъ Тодоровъ
1
Мпчианъ Стателовъ,
1
Мичман?.' Обрешконъ
1
Мехаинкт» 11 кл. Хрпстовъ
2
К пъ леПтенантъ Лафчиевъ
2
Лнчлапъ II р. Калчевъ
1
Мичланъ Куиевъ
2
Механлкъ Дпхптровъ
1
Лн1Т>паитъ Б. Поновъ
1
Бролекъ
3
Мичманъ II р. Стефан^ьъ
1
Мнчмипъ I р. Каракашевъ
1
II. Р. Иейчевъ
-2
Георги II. Гупевъ
2
Г. Иваноьъ
2
Ж. Абалжпеьъ & C-ie
5'
Шия ДИотовъ & C-ie
5
Капитаиъ I рангь Нпшопъ 10
Капптаиъ 11 )»ашъ Дйяитрпевъ 5
ЛеВтешштъ Недевъ
ЗЬнхапъ Драгановъ
31ичаанъ'1 р. Ст.ановъ
Мнчзнптъ I р. Коетоиъ
К нъ Лебтенангь Абаджпевъ
Санитар. МаворъД-pi Флори
•Л(?йтевангь Коаачевъ
Д. Мелпвчкоиъ
50
Свобода
Мячланъ II р» Д Фачевъ

Г, Стайковъ
М. К
Симоиг» 'Беспянъ
Хасанъ Ахмедовъ
М. Т.
Христо Грпгорпядпсъ
Шукри Ибрахиловъ
М^хмедъ Бобаевъ
Пи. Димптровъ
А Охапсеянъ
Мехмедъ Еефепда
3 Тодоровъ
11. Дафиповъ
Доптръ Втичевъ
Янко Агалпдп
Арнфъ Такпровъ
Д. Нвколовъ
Степанъ Чпбукчпяпъ
Опвкъ Хакамджпяпъ
1Ъ. 0i «К.уку.мявковъ
. Н / Поиевъ.
Д. БоЗчевъ
П. Ангеловъ
Ав.. Кпровъ
Капптаиъ Мариповъ
Мпчлапъ Маволовъ
* Мячманъ I p Поновъ
Капптапъ 'II р. Мннковъ
Жеко Дпмовъ
Д. Н Мутафовъ
С. Спировъ
М. Праяатаровъ
(tlv. вп)
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