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  إجمالي                  حساب یعقوب سكر

    --    غروش
 20    3397  المطلوب عن مارت 325 لغایة تموز منهبموجب الحساب الذي جرى مجلسیا

 20     3262      =  عن اغستوس منه – 18 تشرین ثاني منه بموجب = = مصدق منه                            6660
 

     مدفوعات       نومرو    تاریخ
        445           75     في 31 یولیو 325       من ترجمان افندي قونسالتو المانیا
        445           22     في 20 ایلول  منه         =     =        =       =        =

        445           37     في 30  منه                  =           =            =
        445           42     في 21 تشرین اول منه     =          =       =   فرنسه

        445           46     في 26  منه                   =                           =
2225                               4435        

      حساب     محمد افندي عویضه
          20،    3397    المطلوب منه من مارت 325 لغایة تموز منه بموجب محاسبته مجلسیا

                   3300        =        =     یولیو- تشرین اول منه        =   = بمعرفة سعادة الرئیس
                   - -  عن شهر تشرین ثاني 325

                       20 ،      1012        بموجب بوجه من مركز الشیخ بدر مصدق علیها منه
 20  1147              --    135            =        =         = یافا                =     =    =

  
                              المطلوب منه عن كانون اول من  ه

                                   1050       بموجب بوجه من مركز الشیخ بدر مصدقة منه
      1185                      135           ==           =       یافا

9030      
                      مدفوعات     نومرو    تاریخ

                    1100         38     في 30 مایس 325       من بوسته الناس
                    1100         63     في 31  تشرین اول منه    ==
                    1100         43     في 23 تشرین ثاني منه     ==

       3930             5100         1800         37     في 13 منه              من سندرش الطرق
  

                          حساب    رشید افندي الدقاق
                                      2625      المطلوب منه من مایس 325 لغایة تموز منه بموجب محاسبته مجلسیا

                                      1200         =         =    اغستوس منه – 18 ایلول منه  == بمعرفة سعادة الرئیس
3825                                       

 
                                   مدفوعات     نومرو      تاریخ

                                    801          21   في 14 تشرین اول 325    من ید كفیله الخواجة فاست
         1425      2400     1599        15   في 10 كانون ثاني منه        =     =             =

9790         
 

 حیث بموجب الشروط المعطیة من قبل ملتزم رسوم شوسه یافا عن سنة 325 داود افندي الشرفا على قائمة المزایدة ، بانه اذا أرباب
 العربات التي تقل بوستات األجانب تمنعت عن دفع رسوم الشوسه فیكون المجلس البلدي مجبور تحصیلها، وتحسب له من أصل بدل

 اإللتزام بصورة المدفوعات. فبناءا على اإلفادة واألوراق المبرزة من الملتزم المرقوم والمصدقة منه، تبین بانه بموجب الحساب
 المحرر اعاله یطلب منهم مبلغ تسعة آالف وسبعمایة وتسعین غرش لغایة شهر كانون اول سنة 325 . فألجل اجراء تسویة المبلغ

 المذكور من اجل بدل اإللتزام اعطي الیوم علم وخبر = =  وانسبته تحصیلها من ارباب العربات المحررة اسمائهم اعاله. صار اعطاء
 هذا القرار في 2 شباط 325.

         انطون     حسین          محمد       علي       طاهر         نصري      ==
 

The 2nd of Shubât (1)325 (15th of February 1910). 
[7 signatures] 

 


