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Din causa escroce! conduite a Iui
Bercu Zilberman insercinat cu ge
mea typpgrafiei de cătră proprie®
tarul d-lu Fridmen, âpsriţiunea foii
noastre au trebuit să fie. pusă în
$uspensiune câte-va ţlile* Acuma inse
ce d-lu Fridman au luat se■;:y-rtoase măsuri : pentru a nu mai fi
iu contact cu un aşa individ de re
credinţă, reîncepem publicarea, spefâud că d sa, care n’au cruţat ni-'.mica la început pentru ca acest sta
biliment să fie in perfectă regulă şi
să satisfacă exiginţele publice, a luat
; măsuriZicem—ca prin prompte lurrâri şi rabata considerabile la preţuri
■_'m făcut se funcţioneze imprimeria.
Pe pagina a 4-a se va publica
aounciuî relativ la imprimate.,
tiedacţiunea.

cunoscinţa d-lor consilieri, pe d’uă
parte simţimintele de iubire şi de
părintească îngrijire ce are A. S. Ii.
pentru prosperitatea acestei provincii
manifestată la mai multe ocasiuni
şi cu osebire esprimată prin fapte
când A. S. au vîsitat oraşul nostru,
cât şi datoriile ce au membrii consiliului spre a viza la măsuri prac
tice aşa ca budgetul pentru anul vii
tor să fie votat şi equilibrat pe ci
fre certe faţă cu imperioasele tre
buitei fără de care oraşul nu mai
poate remâne in stare de regres, au
conchis arătând, că deja ca un a-

vânt pentru prosperitatea urbei şi a
comerciului, guvernul a şi depus pe
biuroul camerei projectul de lege
pentru a se declara oraşul Tulcea
„porto-francou, (*)
Eată diseursul pronunţat de d-lu
Primar, despre care am vorbit mai
susu:
1879 Noembre 19
Domnule Prefect !
consiliului
Sesiunea ordinară
Domnilor Consilieri!
-aunal a fost deschis in $iua de
Sesiunea ordinară actuală trebue să
aibă
în ochii noştri o deosebită imporIf a. c. sub preşedinţa d-lui Gh.
M. Ghica prefectul judeţului conform
O Pe lângă dreptul de a se per
cepe
jumătate la sută şi plus că locu
Nsposiţiunilor prevăZute în regula
itorii agricoli, nVu a plăti dare pe
mentul de administraţie a Dobrogei. pământ fie in bani, fie în dijmă şi pen
Cn această ocasiuBed-lu D. The- tru anul viitor; ceia ce prob^ă că
odorof primarele urbei, prin eâte-va Dobrogenii devin din <Ji în <ji „copii
desmerdaţî a’! patriei mume.“
cuvinte,: bine simţite, au adus la
Nota Red.

TULffl 26 IlîlItS 1879

tanţă fiind că de la noua organisaţiune a comunei, ea este cea d’ântăl
care se deschide în condiţiunî normala
şi care ne pune în posiţiune de a 8samina la timp şi a aşe^a prevederile
budgetafe pe anul viitor pe date cer
te, asigurând, ast-fel mersul regulat al
serviciului municipal şi introducerea in
oraşă a îmbunătăţirilor imperios re■.clamate... :■
_ '_
Nu aş conrespunde însă unui simţimânt adânc întipărit iu inimele n<5stre a tuturor, dacă-înainte de a păşi
în lucrările ndstre nu m■ aş. face. organul d-v6stre depuind aice umilul
nostru tribut de iubire şi de profond
devotament cătră persdna Augustului
nostru Suveran, vor rămânea adânc
Întipărite în inimele ndstre acele <Jile
petrecute de Domnitorul în mijlocul
nostru, căci apropiindu-ne de Augusta
persană cărei providenţa a încredin
ţat destinele acestei provincii şi as
cultând cuvintele "M. S. de înaltă soli
citudine şi de dreptate am simţit cu
toţii cât de tare s’a strâns prin ve
nirea Domnitorului între noi legăturele ce leagă acostă provincie de muma
patrie.
Vom sta domnilor strâns uniţi îm
prejurul Tronului ca supuşii cei mai
credincioşi şi cei mai devotaţi.
Sunt mândru domnilor consilieri că
pot să vă aduc aci cuvintele de mul
ţumire a Alteţelor lor Regale Domnul
şi Ddmna ce le am cules cu ocasmnea
mergere! mele la Bucureşti.
înalta solicitudine a Domnitorului
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şi a guvernului Seu pentru acostă pro
vincie şi In particular pentru prospe
ritatea oraşului nostru s’a manifestat
deja prin decisiunea luată de a se de
clara Tulcea porto-franc, precum cunoscem projectul de lege îu acostă
privinţă este înaintat parlamentului.
In numele dar a oraşuh i întreg, să
«■sprimăm încă uâ dată adânca ndstră
rec inoştmţă cătrâ Augustul nostru Su
verau şi guve nul Sâti.
Să trăescă Alteţa Sa Regală Carol 1.
Să trăescă Augusta Lui soţie iubita
aostrâ Domnă.
Să tr&âscft înaltul setî Guvern,

la acest art. s’a epuisat şi acăsta din din cele destinate pentru căsăpii
punctul de vedere a plăţilor făcute in care actualmente sunt neoeupate, pen
comptul eserciţiulul anului espirat şi tru că dânşii se înfiinţeze doue brutâcare comuna datora pentru iluminarea rii pentru fabricarea de pâine, iar in
oraşului dispune ca pentru plata su- schimbul cheltuelilor ce vor necesita
mei de lei 1400 peste alocaţiunile facerea a două cuptdre se fie despenbudgetare si se facă un veriment a-» saţi de veri ce plată a chiriei pentru
supra art. 8 § 2 de sub capit. 1 din un timp ^fixat de consiliu, obîigândubudgetul acestui eserciţiu şi pentru se tot o dată ca pâinea fabricată de
acest finit d-lă Primar este autorisat numiţii se o vândă în ori ce timp cu
preciul de 5 bani la oe& m&t şşftdui
a ordonanţa plata,
3. Pentru suma do le! 360 bani de cât cel ce va urma în piaţă, con75 cheltuelile efectuate cu oeasiunea siliul admite propunerea din
ci*
ridicărei monumentului la movila trei tata petiţiune, autorisând pe <§4&
mori în amintirea anecsărei Dobrogeî Primar a statua asupra condiţiuoeiot
către Romania, consiliul aprobă aceste cu car# se angajară numiţii, vis-a-vis"
Primar D. Theodorov
Pentru conformitate latros. eheltueli care urmeijâ a »e acoperi de comună pentru fabricarea de pâine,
prin verimentul asupra art. 20 § XI In condiţiunele propuse, supunândule
din budget pentru care finit d-lă Pri din noâ in discuţiunea consiliului.
Romania
7. Asupra petiţiunei d-lu! Teodor
mar este autorisat a ordonansa plata.
Tot o dată consiliul dispune a se pre lliev procuratorile d-lu! Pharmacist
vedea in budgetul pe anul viitor 1880 Hugo DuzInckeTiei registrată la No®
PROCES-VERBAL
lei 2000 subscripţiunea pentru ridica 3487 prin care supune că aă cedat
Şedinţa d© la 19 Noembre. 1879,
drepturile pbarmadei comunale cu t6te
rea monumentului.
Consiliul întrunind majoritatea pres
4. Deliberând asupra petiţiune! în obligaţiunile din contractul închiat cu
crisă do art. 56 din legea comunală dreptată de domna Margh 6îa Prodan comuna, cătrâ fraţi Milineşti registrată
prin care declară că vor
«’a declarat şedinţa deschisă şi fiind la registrată la No,
prin care rdgă a la No.
ordinea $ilef votarea budgetului pe e- fi dispăgubiiâ de partea de loc in câ urma tuturor 0bl!g**fmnelor din con
serciţiul anului viitor I8S0 şi alte time d« 45 coţi lungime şi 4 lăţime tractul închiat Intre Primărie cu d-lă
lucrări importante. Consiliul disp une ce i sa tăiat din proprietatea sa cu Hugo DuzinchevMSt cerând consimţi»
ca discuţiunea asupra votare! budge o asiunea construiţi unei pavagiulu! pe mântui consiliului In acest cas, con
tului *ă se amâae pentru mâne 20 cu strada Ştefan cel Mare, consiliul dis siliul admit* cesiunea drepturilor far
rent, ocupându-se în şedinţa de astă pune a i se plăti o indemnitate de maciei comunale stipulate prin con
zi cu lucrării© depuse pe biuroă, pre 300 franci urmând a se acoperi prin tract câtră d-nî! fraţi Melinesci după
cum :
verimentul ci se va face asupra art. ee mai întâi va infamii garanţia de
L Pentru verificarea sheltuelelor 8 § 2 capit. I din Budget şi pentru pusă de d-lu Duitehevi'Ci.
efectuate cu oeasiunea sosire! Alteţei care d-la Primar este autorisat a ordo
Orele fiindv luminate şedinţa se ri
Sale Regale în a est oraşu, C .nsihm nansa plata,
dica a-nanciândUf» tea viitdre pentn,
numes.* o comisiune din sinul consiV. Asupra petiţiune! d nei Anas mâine 20 curent*
jiului comunal pe d-nii c i siiier! Va tasia J. Creţoiu registrată la No. 3547
Prefect GEORG® M. GHICÂ
sile Sotirescn, Fthem Ibraim, şi Je prin care arată că devenind văduvă
Primar D. T fa e # d o r o v
le.seu Cealacof, ear de resultat urme£& cu trei fett- este lipsită de veri un mij
Consilieri: Petrachi Dorovrcij
a depune tiurouiul raportul d-lor spre
loc de întreţinere, rugând a i se da Etern Ibrairo, Y&siîe Sotirescu, Athfr*
a se pune In discuţiune.
un ajutor din casa comunal , consiliul nasie Vaksoglu. Jelescu D. Cialacov*
2. Deliberând asupra cheltueliloi dispune a se recomenda cererea comi
Secretar latros
efectuate pentru eclerajul urbei cu su tetului de bine facere,
ina de 1400 lei peste alocuţiunea art.
6. Asupra pet ţiunei d-lor Spiru
1 § XI de sub capitolul I al budge Cantiii şi alţii registrată la No.
tul ul acestui eserciţiu.
prin care rogă a li se pune la dispoCetăţeni! oraşului Tuîcea inspiraţi
Consiliul vădind că suma prevâguta jsiţie trei magasii proprietatea comunei de dorinţa de a manifesta simjimin*»
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telfvde gratitudine pentru aniversarea
$ileî de 23 Noembre în care s’a ina
ugurat in Dobrogea instituţiunele pa
triei mum8? au dat un bal de gală io
salinele palatului administrativ în sera
de 23 a0 c. la care aC. luat parte atât
societatea locală cât şi funcţionarii
civili şi militari.
Felicităm din inimă pe bravii cetăţeni
şi cu osebire pe comitetul de iniciativâ compus din d-niî Telemak Theodorof, G, Ghilli şi 0. Caraino, carii
pe lângă ofrande materiale, ş’att dat
şi multă silinţă pentru a satisface pe
âe-care invitat în parte.

urmă fost Prim-Procuror la tribuna
lul de apel din Tulcea. Cel de al do
ilea este d-lu Leon Stere fost depu
tat ?la Camera Legiuitore, ales de .‘di
ferite colegiuri In maî multe rânduri.
Inteligenţa de care este dotat d-lu
Stere cât şi interesul sincer ce au pus
tot d’a una în apărarea proceselor ce
iau fost confiate, atât în materii ci
vile, cât şi penală, reuşise în Basara
bia a fi unul din advocaţii a căruia
clientelă i se invidia.
Din partene urând succes bun am
bilor apărători aT dreptului public,
dorim ca debutul pe noua scenă a Do
brogeî să le fie încununat de glorii.

!2E2$

ADVOCAT!
Baroul nostru s’ati mal îmbogăţit
prin doi advocaţi. C el în tăi este d-lu
Istrati, doctor in drept de la Paris
fost preşedinte de trib. la Iaşi, fost
membru la Curte din Focşani şi în

STATUTELE

SOCIETATE! DE CDLTH

NUMIRI ÎN FUNCŢIUNI
D-lu A» Rosetti fost Director şi
Prefect de jndcţO, e@te numit adtnilistrator [aroudismentuiui Tulcea ;
isemine 11a arondismantul Babadag,
•iste numit administrator, d-lu Grigori Tufeseo, fost preşedinte de triounal; fost membra de Curte şi Sn
armă fost Primar a! capitaliei Iaşi.
Prin aşa fericite numiri» nu uumai
.ocuitorii ambelor urondismente din
departamental Dobircgei» pot spera
oă interesele generale şi personale
au a fi reaolvate în mod salutariu,
dar mas mult de cât dânşii, atât
capul judeţului,^cât şi guvernămân
tul central, pdte fi pe p»ces căci de
la nisee bărbaţi c’un trecut atât de
stimat» nu va avea să sufere cousequectelegjsi nemulţumirele provo
cate bună oră ca la Sulina înainte
de a fi numit d-lu Stefaa Sturdza.

5. Magasia No. 12 situată lângă
telegraf.
Subscrisul publică prin acesta pen
tru cunoştinţa concurenţilor şi presentarea d lor în filele fixate orele 10
dimin4ţa spre a licita, iar condiţiunele
de închiriere şi arendare se pot vedea
în t6te filele de lucru în pretorul acestul oficiu.
Primar D. Theodorof.
Secretar Iatros
No. 2535.
1879 Noembre 27.

R o m an ia

Macedo-Romane

Primăria oraşului Tulcea
Art. !. Societatea de cultură Ma~
cedo-românâ are de scop:
In pretoriul '{acestei primării urmând
a) A respândi prin scoli, începând
a se ţinea licitaţie în (Jilele mai jos
de la cele primare, în limba română,
arătate pentru închirierea proprietăţi
învăţătura între locuitorii Români, de
lor comunale precum şi perceperea
peste Dunăre şi de peste Balcani;
taxelor următoare :
b) A stărui pentru buna stare a bi
In (Jilele de 13, 14 şi 15 Decem
sericilor comunităţilor româneşti, de
bre viifcor urmând a se închiria t<5te
a dr^pt-a Dunărei şi de peste Balcani;
localurile destinate pentru căsăpii pe
c) A privighea mersul scdlelor etei men de un au, cu începere de la
xistente in aceeaşi parte şi a lucra la
1 lanuar 1880 şi până ia 1 lanuar
îmbunătăţirea lor sporitdre;
1881.
d) A le dota cu cărţi, bibliotece,
In <Jina de 3 7 Dechembre viitor ur
aparate. A întreprinde însăşi şi a în
mând a se da in antreprisă percepe»
demna editarea de cărţi pentru Ro
rea taxelor de la trecătdrea podului |
mânii din acele părţi.
din Tulcea peste Dunăre, pe termen
Art. 2. Societ. de cultură Macedo
de un an, cu începere de la 1 lanuar
română va putea primi legături şi
1880 şi până la 1 lanuaiiu 1881.
donaţiuni, ce i se vor face de bine
In (Jilele de 18 şi 19 Decembre vi voitori! Românilor transdanubieni*
itor pentru1 închirierea proprietăţilor
Art. 3. Soc. de cultură Macedo-romai jos arătate pe termen de un an,
mână va fi datdre a veghea şi a stă
cu începere de la 1 lanuar 1880 şi
rui pentru ori ce donaţiune seft kgât
pănă la 1 Ianuarie 1883.
chiar anteriormente făcute constituire!
1. Cafeneua No. 19 din dosul gră
soeietăţei, se nu se distragă de la
dinarilor.
destinaţia lor, ci să se âducă întocmai
2. Baraca de scânduri în piaţa Vi
la îndeplinire, după voinţa testatori
nerea No, 36.
lor şi donatorilor.
3. Cafendua lângă căsâpie No. 37.
(Va urma)*
4. Magasia în doue ochiuri No. 6
şi S în târgul Turcesc.
PUBLICATIUNE
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* STIM1WTUL INDUSTRIAL C

ULTIMA INVITARE
înainte tragerii

LOTERIE! DE BnANI GERMANA

DIN TULCEA SUB FIRMA
*

IN HAMBUBG

'p

in suma de

II HIIJOII 960,000 LSI SOI

*

Garantată de guvernul German la Hamburg
Guvernul german la Hamburg care a autorisat nouă şi mare loteria de bani, controleadă nu nu
mai emiterea losurilor ci şi toate tragerile ; deosebit d’aceasta guvernul german la Hamburg garan
tează cu toată averea imensă a Statului pentru plata esactă a câştigurilor, oferăndu-se ast-fel fie
cărui din toate puntele de vedere asiguraoţa cea mai perfectă. Singurul fapt că un guvern german
figureză aci ca garant e pe destul dovadă că această loteria e solidă de tot.
Cea mai nouă loterie de bani conţine 94,000 Lose originale din care 49,000 lose trebuie să câş
tige neaparat: şansa de câştig e dar forte însemnată, fiind mal mult ca jumătate a tuturor lose trebuese câştigate negreşit. Tote câştigurile se trag în septe secţiuni care se succed repede una după
alta. Câştigul cel mai mare eare e de făcut în caşul cel mai fericit se urcă la

1
1
î
1
1
2
2
5
2
12
1
24

&
a
a
a
a
fie-care
fie-cara
fie-care
fie-care
fie-care
a
fie-care

Special câştigurile sunt organisate precum urmează:
Lei noi Lei noi
Lei noi Lei noi
833,335 333.333
5 fie-care căte
10,666 53,330
2 fie-care căte
200,000 200,000
8,000 16,000
133,333 133.333
54 fie-care căte
6.666 359,964
80.000
66,666

căte
căte
căte
căte
căte
căte

8o,000
66,666

53.333 106.666
40.000 80,000
33.333 166,665 *

26,666 53,332
20.000 240,000
16.000
13.333

16,000
319,992

6
65
213
12
2
631
773
590

fie-care cate
fie-care cate
fie-care cate
fie-care cate
fie-care căte
fie-care cate
fie-care căte
fie-cere căte
etc.

„AURORA DOBROGEI“

6,833

31,998

4.000 260,000
2.666 567,850
2.000 24,000
1,600
3,200
1,333 841,123

666 514,818
400 380,000
etc.

în totai aceste 49,000 câştiguri represint:

II Milioane 960,000 Lei noi
• Ţdfce câştigurile se plătesc imediat după tragere in moneda de aur sub controlul guvernului german.
Noi suntem însărcinaţi «u desfacerea loselor originale a acestei noua şi mare lotărie de bani espediendu-ie cu preţul oficialminte hotărât fără alte cheltueli. Preţul ofieiaîminte hotărât pentru toate
tragerile de căstig a amândurora secţiuni viitore de :

LEi NOI 24

Este din nou asortata cu dife^ rite caractere, pentru veri ce
& fel de imprimat^, şi în veri ce
plimbă, cât şi pentru lucrări de

m^ lux,

precum şi rechisitele de
$
^ scris care sunt necesare pentru
^biurouri. Toate comenzile se vor
electua prompt şi cu preţul cel W
^ mai moderat spre esemplu ;
$
Âţ 2 franci, 100 cărţi de visită ^
^ 5 franci, lOO bilete de nuntă (¥
(T 4 franci un top hârtie adrese jp
7 franci, lOO esemplare avise ^
^
Sper că onorabilul public
$ va bine voi a ţine compt atât
^despre promptitudine lucrărilor
/¥ cât şi despre rabatul conside
ri rabil pentru a încuraja acest
stabiliment.
jp
Tot o dată aduc la cunos^ cinţa publică că B. Silberman
nu mai participă intru nimica
^ la interesele acestei imprimerii ^
$

pentru un los întreg original

*

Proprietar A. FRIDMaN

$

LEI NOI 12
pentru jumătate los original
I Costul urmeaza a si s© trasmite franco în moneda hipotecare romane sau in timbre poştale ro
|mănă îndată după primirea cotului espediăm fie-cărui comandor directamiute intr’un envelop bine
«închisu losele originale comandate investite cu armările ţerei. He-cărei espediţiuni de lose asociămu
programul tragerilor tradus

ANUNC1U

IN LIMBA ROMÂNA
şi după fie-care tragere, fie-care participare primesce lista oficială a tragerii, care listă specifică in
nu mod esact numerile trase cu căstig, deosebit de aceasta numerile trase cu căstig se public si prin
toate ziarele principale din România. Mulţumim publicului roman pentru încredere cu care ne a onorat. pană acuma, făgăduind că şi in viitor vom efectua toate comandele prompt şi esact. Kugăm a
espedia comandele căt posibil curănd in tot caşul înainte începere tragerei şi anume cel mai târziu
pănâ la;

10 Decembrie aa c. s. n.
lin care $i tragerea oficia Înainte hotărâta urmeatjâ a se începe
direct eătră adresa noastră

Isentbl â io

Biuroul principal de loterie
H A M B U R C (Germania)
Cu clienţi noştri din Romania corespondăm in^limba, romana. Scrisori din Romă|nia sosesc la Hamburg in 70 de ore.

Typ. 9 Aurora Dobrogei*

I

S’a pus la lofctărie una trăsură
şi un harmasariu ne- ^
gru cu tote accesoriile relative la JJ
echipaj.
Costul unui numer este de B
fr. 70 b. Doritorii de a obţine
bilete se pot adresa la sub-sem- d)
natul dom cihat strada Isaccea a- d)
(S lături cu hotelul Europa, propriZeţarul loteriei.
(J, ţhua tragere! loteriei se va fa-2)
(J ce cunoscut publicului tot prin 2)
acestă foie, precum şi numele per- 5)
(£ sdnei ce va avea şansa să câştige. 2)
(f Locot. STOENESCU
f

<£ (cabrioietâ)

I

Gerant responsabil D. GENOGLU

