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SUB ÎNGRIJIREA. TJNUI COMITET

luate din tmp-^&pele nu vor
anunţa revărsaren: ca apoi sâ
aştepte efectuaredimdigutrilor...
Sâ ne amintvh de inundaMunicipiul şi comuriele nicipal, orâaduit după. noul ţia din^ 1897, evye ne-a găsit
Ce trebne să aibâ în vedere nn ban negnstor
vor fi fundamental reorgani- model, să fie alcătuit într’un nepregâtHi şl
e> încă, în
zate.
spirit liber, care să dea amintirea tuturty, grava conseSuccesul .unui comerciant el a mai cumpărat ceva fie
Proectul de lcge care posibilitatea de a contribui cmţâ a năvăhru apelor în
dopinde în mare parte de eliiar o cravată, o pălărie
priveşte autonomia adrainis- nestânjenit la propâşîrea co- ovaş.
masura în care înţelege su- sau un costum de baine, *
traţivă a comunelor şi cre- munei, fiecărui element comServicml hidrâuhc cste da- f(etele clienţilor s?;.
simte o emoţie piăcută, dacă
iarea judeţului aufost depuse ponent.
tor sâ ia toate ihăsurile, acum,
in uîlima analiză, coraer- întâlneşte, acolo acelaşi*funcpe biroul maturului corp.
*Aceasta e o probleraă de din timp, pentru evitarea vrcţui nu cste aîtceva decât o tionar care Tamai servit
Senatul va avea dar a
ordin peiliologic ceva mai unei repetâri a celor petrecule relaţiune psihologică, dinlre altădată, şi mai ales dacă
discuta în curând această dificilă 'decât litera articolu- atunci.
două persoane sau două gru- acesta îl întreabă dacă a fost
Orice întârzie';e poate pro- puri de persoane, aaică cei muiţumit de cumpărăturile
interesantă lege.
lui de lege...
ce Vor să vândă şi cei ce fâcute.
voca paguhe irrnkulabile.
Proectul cuprinde unele
De
asemen
;
Prefectura
;uy0r să cumpere.
jumătăţi de măsuri (ca de
Deasemenea clientul călă-‘
dcţului nostrUy -ir trtbui să
Aceastâ rclaţiune ps:holo- tor trăgând la un hotel unpildă pseudo-f.utonomia addispunâ cele nec sare unei e- g'că se naşte prin interme- de a mai stat, probează o
ministrativă) ce vor trebui
ficace apârări a uscatului %n diul mai multor factori, din- impresie plăcută, dacă perîntregite, măsuri bino venite
contra inundaţiei—căci, după ire cari rcclama ars un rol sonalul de serviciu îl salută
şi lacune ce trebuesc împAlegeriie comunale au fost cum se anuntăy aceasta nu e destul de important.
linite.
reverenţios şi-1 chiamă cbiar
Administrarea municipiilor fîxate pentru ziua de 19 Fe•• de loc exclvsă.
Scopul nnei bune recîame pe nume.
şi comuneîor va fi încredinţată hruarie şi se vor efectua în
Acestea sunt principii eîetrebue să produeă acele efecdupă noul pro&ct, unui con0 s^n9urâ zi, ,
, , , n
te cari sâ creicze câţi mai mrntare foarte simple din
siliu general alcătuit din
Ccrtificatele de alegâtoii se
psihologia comercială şi înconsilleri aleşî, do drept, ehbereazâ pânăla.16 FcbiuăDe fapt pe clienţi, adică ţelese de orice persoană cu
şi un număr de co.nsilieri rie ce^ ma2 idrziu.
i-am putea bun simţ.
in cltimul rioîn-put af iăm pe cumpârători,
0 ordonavtn.„ a vrefîcturii
îemei, care vor fi cooptale.
Totuşi există astăzl mulţl
dupâ t.f'nriad'lui LanEleraentuî femenm int- dâ toate desluşirile cu privire pe eale parfîcularA ca d. dau în categorile urraătoare: comercianţi cari concep grerodus în consiliul comunaî, la modul cum se vor face ale- Gî*. Masculin. primarul o1) Cei ce sunt decişi să şit ideea că c vânzare este
ra^ulni nostru, şi a dat cumpere
ne pare o măsură fericită. gwile.
şi nu ştiu îu mod isprăvită, daeâ obiectul vândcaiisia.
dut a fost achitat integral
Iuire femînisraul fanatic
precis ce vor să cumperc;
Cauzele demisiei nu se
al fiicelor Albionului, ce
2) Oei ce sunt decişi să şi expediat din magazinul lor.
cuoosc.
In cele mai multe caznri,
vor să câştige dratr’odalâ,
cumpere şi nu ştiu în mod
Ştirea
are
nevoe
de
o
cemereianţii devin prea putotul sau nirnic, prin grcva
prcc.is ce vor să cumpere;
Ziarele anunţă, că pentru confirinare.
foamei şi focuri de revolver
3) Cei ce ar dori sâ cum* ţin amabili, dacă elientul se
şi între o ascensiune curainte prima oară, d i n August
pcre şi n‘ar dori să cumpc- înapoiază mai curând sau
1924, bil&nţul comeroial
mai târziu şi le face vre-o
şi treptată, a contribuţiei geman a putut înregistra
feminine la viaţa publică, un activ provenit în urma
•1, Cui ce pcntru moment destâinuire sau chiar o reeste o mare distanţă.
unui excedent al exportului
u 1
nu sunt cumpârători, dar pot claraaţie, relativ la serviciul
Dacâ femimsmul-militant
sumă de 36 mîlioane
duvuiu cu timpuî eumpărăto- ce*l pretează, obiectul cum...a fost sistată din nou,
părat.
violent şi txtremist, e un reichsm&rci, re&Iizat evident numai în urma limită- din cauza sloiurilor cari ri.
B-ar se întâmplă altmintrecontinuu wtroubîe-f#,tea cu
K-jenţial, o reclamă are tot
^ rei importuiui.
curg
în
abondenţă.
lea,
dar mai totdeauna, şi
urmări supârătoare, ce
jntcresul ca să atragă atenNnmaţ
vasnle
S.
R.
D.-ului
e,
Şl
i de a memoriza. chiar în mod sistematic,
compromit adesea
însăşi
au continu .t sft eircule ve- ^"''jV^menca ea trebuo comerciantul dă vina pe clicauza, această aseensiune
galat, descrv:iid porturile
• pl0ducă stimularea enţi cercând să-Ie demonstreptatâ, e o metodâ bună
Dunărene şt âuâud, oare- ) • ic{ pnntr’o sugestie ditreze, că vina e a lor, dacă
care poato da cele mai ro-----cum> legatera mtre portul' Ţ0' ) şi i„directă.
obiectul vândut nu coresdnice rezultate.
Se
anunţă
din
Reval
Că
nostru
şi
restul
ţarn.
acestea
ar
fi
fenomepunde cerinţelor aşteptate aAdministrarea unui mu...Sulina
este
cu
desăvâr,e
principalb
ale
guvernul
eston
ar
fi
înclieiat
dică serviciul sau calitatea ce
unei
reclanicipiu de raărimea capitalei
un
tratat
cu
cxportul
finanşire
izoîată.
le era asigurat.
noastre a cărsi suprafaţă o
mu Ijiiio chibzuite.
Ziarcle
şi
corespondenţa
eiar
Wiiiiamson,
recomandat
Această desinteresare, ră~ ţif ctul stimulărci voinţei
întrece pe aceea a Parisului,
ceală
propriu zisă, arătată
numărâ printre nevoile sale c]e ^anca Angliei, cu scop sunt din nou depozităte pe
.in gugestie directă esle
la
Brâda
sau
Galaţi
!..
dobândit,
nou
rVuHatui unor tendinţe pu- clientului
de căpetenie, un spirit de ue a organ*za
Estc-ma o
gospodină priceputâ.
bancă industrială hîpotecară,
nu necesită calită- când concurenţa e de aşa
ternice ?l
Evidunt că în această or- care va ^ ln legâturâ cu
c.iale unei reclame cari natură că e mai uşor unui
ţi
sp2
dine de idci, rxperienţa şi Pietele eapitaliste din străso not nPliea u?or clientilor client de a găsi un furnizor,
talentul firesc al feraeei, ,n&tate.
dh, c;A S0,ia ln,nctilor 1 Şl de cât furnizorului un client
nu numai că este o probă de
sunt o contribuţie din cele
2 ivai 6US cl,atc-. .
aprop at
1 ‘„u’area vomţei pnn suge- egoist dar şi de miopie în
mai pr<jţioase.
ipdţreclâ este superioară afacerile de toate zilele.
Acofo unde o duzină de
Egoismul şi miopia sunt
bârbaţi discută steril timp
IIKJriDBŢlH
lost reconsiiuite uie’i
6tlc . i.n-etc. Ea prepară tedouă
calitâţi negative. măi
de două ore, rezolvirea unei
____ ’
astăzi. Ac-u.'Stţ lipsa produce
întoldeauna
mseparabilo şi
idoiei doritc.
atare necesitâţi, se poate
jje pretutindeni din svsul mari pc.gube coiuercianţil0r
A.
lli'Ştere
cari
sunt
cauzele
neprevăzuse infiltreaza, stimuîntămpla ca 0 femee sâ gă- Dunarii, nc vin şiiri alar- ale caro, m&rfuri Z!ie ’ «at 1
te
unui
comerciant.,adică
piersească spontan, soluţia cea mcfnte : apele cresc mereu.
c.heiul D’.mavei ispuse it,. , lilnv yinţa şi se imprimft în derea afacerilor viitoare, promai nimerită. ^
In ioate porturi'e se iau rna- teraperiiior.
j„vn torilor clicnţi,cari gresive şi continue.
In difinitiv, în bună par- suri pentru împiedecarea vreD- Roşu, mspector general
'f'putu sugest'61î fărâ ca
Interesul pe care comercite, comuna este o gospodărio Unei eventuale revărsări a a- şi directorul ^svrvieiului Uj. 8ţ,nl
„uiască, că sunt vicantul trebue sâ-1 depună
mărită care sc conduce după pelor.
•
draulic, sosind îu localitat
^ ^ ° nci vcchune urmărită
pentru obi&ctul vândut nu
aceleaşi principib ca şi casa.
Ne facem o datorie de a şi îricredinţaadu-se perspnal ^nie
Ş’
trcbue să înceteze îndată ce
0
bună go-spodină nu semnula autoritătilornoastre
de aceastâ npsă, a promi»
Cu
"j in consideraţra fenoel a fost aehitat.
poate fi decât un excelent pericolul-în sperantâ
câ se că va lua urgente m4a, .
'■ L11;1'1 0„lUne din psiKoloAplicând aceste principii
consilier-comunal.
vor lua şi la noi mâsurile dc pcntru rcconsţruîrea ucestor
p^râtoniliu constatâm
de
estetica coraercilâ ajungem
Qrganismul ngoare.
•
mngazii^
. giatuM. c^vnd un client so
Rămăne ca
la efectul dorit pe care orice

Femeia in consiiiuf comunai

ALEGERILE COUULE

Demisii d-tei Pnmar? >»»ui

layiaatiunea pe Guiiăre.. 'u

Nevciie agenţiei N.F.R.

ea HmobL-

.

SsiSw'» -v M..

interior al consiliului mu-

Şi aceste mâsun trebuesc

^ aU1,!!/Vîn wăgazinul un(le

%

m

-
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PROQRESTTT. TULCEI
J-"-

comcrciant trebue bSi urmărească în scopul unei bune
16 I^teresant eate ca comerci-

tere şi mai mar^ a.PJ^Ul1'
lor articolelor ftWf
nu

Multo cuvinto îrumoaso se pot
sP^e do aceste talente artistice...

Marti 6-7 p. m. dubari
(constructori de bărci).
^

Nota hazlie

antul s& îşi formeze interme- tichează preţu*l
care a impresiosat mult.
diul noului client dobândit, shilingi pentru poruiD *
*»So aşteaptă cu nerâbdare viiun ageut al s&u, care sft coOrzul, după douâ
î°[ul £estivalr care’
laboreze’ indirect, lără ca el fermitate a dat iarăş1
e' unei “prImiereT,.Victima,‘ (La
■a-şi dea seamă^la prosptra- Ofertele SuntdillB0U.
c Vic ime) comedle în 3 ade de
rea şi faima firmei comer- din Rusia, de a cărei
> Pemando Vanderem, tradusă exeiale.
oureilţă lumea s’a creziU pres pentru „Dobrogea“ de d-naCsioojkevici—comedie
D. Dabifa npnnată
•capata cel
cei nutin
puţir ÎU CUlSul
du§ Katherine
carQ a ş. £o8t
>
în repetiţie
acest pr°d°s
îemei, Cand acest V ^
la secţiunea toatrala a asociaţiei.
ca şi porumburile este rnai
cfiutat-, Rapoartele statistice
semnalază expediţiuni considerabile de orzuri din
J tările Statelor Unite'şi din
Toate cerealele scad, iar sia. Laaceste încărcări vara
viaţa se scumpeşte pe
noastră răspunde cu oferte
zi ce# trece.
Vineri 29 Ianuane a. c.
reduse.
Sfeocurile noastre
noastresunt
Porumburile, precum
era Sfcocurile
suni ex* Qra ^ ^ m jn ]ocalul Corde aşteptat, scad zilnic în trem de mici la Constanţa poiaţiei Meseriaşilor, a avut
streinătate din cauza presi- şi inexistente la.Sulina. La joc şecjjnţa comitetelor de
unei din Argentina, a cărei acest articol nu vom avea breslă.
‘recoltă nouă destul de pro- nici mai tărziu un export j).| ^
Vasilescu contabil
miţătoare, îndeamnă pe pro- de seamă, recolta noastră şi reprezentant al Casei Cenducătorii şi deţinătorii de din 1925 de orz fiind defi- ţraje a as|g Sociale pentru
porumburi, de ale desface citară.
Tulcea — a^făcut o dare de
Ia orice preţ, judecând
că Fasolele, nu mai prezinta seamă relativ la mersul corcele actuale ar fi încă avan- nici un interes pentru export poraţiei — relevând progretajoase faţă de acele în pers- ele fiind pretutindeni negli- Sul realizat în direcţia asipectivacând ofertele de jate.
gurărilor Sociale faţă deanii
foate provenienţele vor de-----------precedenţi — precum şi aveni mai presante.
, . .
•
«
jutoarele acordate asiguraGrosul disponibilităţilor rGSllYâllll &SOC18lţl61
ţilor suferinzii— fapt care
noastre de porumb arămas
,, constitue o deosebită bineneexportat şi va avea
de CUltllFâlG D00F0£6(l
facere, din punct de vedere
luptat cu concurenţa porum__0
umanitar, faţă de acei lipbului jugoslav, dar mai cu
—
siţi de mijloace.
seamă a acelui din America
In seara de 23 Ianuarie a. C.
Luând cuvăntul d. C. Vâlde Nord şi de Sud.
a avut loe la cmem,t„Reg.l;' «n
peşedintele breslei
c. • .i
.. c» u,
superb festival dat de asociaţia „ . v’ v v
.. .
bosinle nesatisfacatoare cuftura]ă jtDobrogea“.
Metalurgice -ji a solicitat ca
ale porumbului nostru, transSala a devenit neîncăpătoare paralel cu conţrolul în direcportat în vapoare de mare faţă de numărul spectatorilor.
ţia asigurărilor să se intenîn opt în loc de trei săptăProgrAmul festivahilni, 9tq .pom- sifice şi contiblul titlurilor
măni, au descurajat pe im- Pus d,n cântece populare, naţio- de capacitate (carnete de
portatorii străini cari au dat n*le» ed““|>il executate de mag- maestru, calfe etc.)
Aceasta îiitrucât, cu deopreferinţa porumbunlor din de d P j t preşedintele „DoLa Plaţa mixed şi din ju- brogeiL
sebire în timpul verei, ingoslavia artificial USCât.
La acest festival s’a remarcat divizi nemeseriaşi. dându-se
Actualmente porumburile încă odată munca depusă de drept meseriaşi, cauzează
__
de condiţiune sănătoasă des- membrii asociaţioi—elemente de prejudieii adevăraţilor maecărcate în porturileContinen- °.reala ™loaret amstică — e&n şt;rU _ angajgndu-se pentru
tului Europei se desfac la *pului car6 ;.a !ntrunit.
lucran pe care mci odata
paritatea de 140 shilingi,
Din programul festivalului, s’a nu le pot execula.
54.800 lei vagonul, tutti mai remarcat un solo de vioară
Cele comunicate găsind
bordo Brăila, preţ relativ al J-]ui Xantopol şi duetullgnat- aprobarea membrilor se pro-

Joi de la 6-7 p. m. raetalurgie.
Vineri de la 6-7 p. m.
confectieDupă care sedinţa s’a ridicat la ora 9. p. m.

Elevul Dumitru Popescu din
clasa I-a primară era cel mai
neastâmpărat din clasa sa dar şi
cel mai iubit de oamarazii săi.
Ori de câte ori intra în clasă
D-na profesoare vedea totul în
dezordine în clasă şi întreba
restită cine a făcut toate acestea.
Micuţii elevi din spirit de solidaritate tăceau cu toţii, nevoind
să-1 arate; ca ţap ispăşitor pe
camaradul lor.
D-na profesoare caro ştia di*
nainte care-i capul răutăţiler în
clasă, cu ochii ţintă la elevul
Dumitru Popescu întreabă pe
toţi: cine a făcut aceste nebunii.
Elevul ştiindu-se cu musca po
cSclulă so scu a £,'u™os.?* sPunea =

Intrnnim de la
corporaţia meseriaşilor

;

i

i

• ndicat
StofS’dtt
al devizelor. cur8“'ul
Pentru încarcarile de mai
târziu, în Aprilie, Mai, Iuuie
se vorbeşte numai de 235
shilingi şi dacă recoltele se
vor prezenta la începutul
primăverei, nevătămate de
pe urma iernei, o descreş-

VANDEREM

2

..„„d. rnî:si„

a.L»° iw“ri

iubeate mult po Oigi ; dar
tu nu-mi vei spune câ aro 0,1

T

t'

■Lsr' pl*“ *' n*‘ti ™a*' v

*• * ' . xt •
o
U să tac*l? Nu-i aşa

•"»

T.—Ca şi cum aceasta ar
vea vr0.o legaturâ 1
a.
bine să-ţi aduci nepotu1 j
celaş timp să duci o vjM
ră. Toţî satirii ţi-o vor
L.—(cu o voce sugrui»* ?
tirl Tu zici că tata o sa

ij
•z

i

T.—Nu ! nici de cum, bine înţeles, dar e un fel de a-ţi zice,
nu-i displac Cemeile, haida de!
b>ar aşa vine vorba.
L.—Da pentru uu mojic ca
tîne.

T.—Cum ?

T.—Simple presupuneri. Când

Ţ.-S

. ia
,„ .
®ia hlgiena-alimentălCl*
* Luili de la 6-7 p. m. CUr®lar*tăbăcar.

L.—-De altfeî, ce să aştepţi dehcateţe dela un om earo
1
trăeşte
P® faţă cu o femeo pierdută...

Comedie în 3 acte.
ln romăneşte de Katherinc Csionjkevici

1L,.T"?u».dar faci alua»i la ©1—
»nwi jigmtoar0..,
1 •—Fentru că dau să se’nţeJeagă că cineaiă cu o priotenă ?
Uite, mă faci să râd.
L.—Râzi cât îţi place, dar nu-ţi
permit aă bănueşti dragostea tatei

,

.

V I C T I M j\
tatăl tău
sigur ca să cineze singur.
^ata e văduv, tata e liber.

ţelebilunare de breslaşi care s’au stabilit a se ţine în
modul următor •
10-11 a.m.

tâ maestne do d. Eugen i nicoş
(conu Leonida), d-ra Maria R°"
peseu (coana Eftimiţa) şi d'ra
Sofia Sicrieru (Safta).

FOILETONUL ZIARULUI „PROGRESUL TULCEl

FERNAND

sdează
,a a'ege'T
ln care vor
avea l°c zll;lor
Şecfin-

execuţie. 1
1
jn partea Ii-a a programului,
bine cunoscuia comedie „Conu
Leonida faţă de reacţiune“ a lui
Carafkl0-» fost jucată eu mul-

%

.
%

r 0ib'°”

e încăproa
«H'cat.
1
T.-Destnl în privinţa asta,
«estul.
L-—DUpft ce Voî fi lermmat,
nU îQaimel
Vo1
T.-Atunci
îti las locul. (e] merge^pro slânga, pen-

Rep.

Vizită episcopală la
Celic Dere
D-l Const. Ţigău, prefectul judeţului nostru, a plecat
la Celic Dere, pentru-a primi

pe P. S. b. Episcopul Dunării de jos, care a sosit
Marţi acolo.
V.zita episcopală a fost
deţerminată de
necesitatea
unei schimbări în stareţia
mănăstirei de călugăriţe.
*

Odă la... gaget
Poezie dedicată în aşteptarea salariului mărit

ma{
Intr’una din zile D-na profesoare plicţisită ca să maî facă
obsorvaţn mtră în clasă cu ganc uIntrânQCeînpeiasălref de obîceiu
se adresează elevului Dumitru
Popescu şi îl întreabă repede :
Ia sâ-mi spui : cine a fâcut pe
Adam şi Eva ?
Copilul ştiindu-se că este întrebat pentru nebuniilo fâcute
răspunde râspicat :
Doamnă, i-am făeut eu şi altă
dată nu mai fac“.

Ahl buget, buget...
Ce vii aşa încet ?
Inima să ne-amăreşti,
Cu speranţe ne hrăneşti..

lGnoracirea4epe lacii RazeSm

Tu ! dragă buget,
Ai putea fi drag buchot,
Dacă, dându*ţi semnătura
Ne ai face să strigăm ura.

Pescarul Anastase Cliiriac,
de fel din Sarichioi, ducându-se Ia pescuit pe lacul
Razelm, cu alţi doi tovarăşi
— a câzut într’o copcâ, înecându-se.
Toate încercările do a se
da peste cadavrul neuorocitului pescar, au . rărnas infructuoase.

Dar. . tu rămâi departe,
Ca noi să n’avem parte
I)e un trai mai liniştit
Şi de-un salar mai fericit.
Noi to-aşteptăm mereu
Căci voia e la Dumnezeu
Şi la al nostru Director
Ce vrea binele tuturor
Sâ ştii dragă buget —
Ori cât ai fi tu de cocliet
Noi speranţa n’o pcrdem
Pâuă pe tine nu te vedom I.
Dar cine ştie în ce apo
Ne-om trezi cât mai aproape,
Căci din şapte câţi suntem
Noi, trei, uşa-o s’o vedeui.
Constanţa Atitnasiu
30 Ian. 1926
in centrul oraşului,
odaie mubilată. A se adresa
tipografia Donctff.

tru a descliide uşa).
L.— (urmându-1) Foarte plâcut,
n’aveai decât să nu începi.
T.— (Trâatindu-i uşa în nas)
Acum vorboşte.
L.— (împingând uşa pe care
T. o ţiue) Mizerabile! Laşule !
Deschide-mi, auzi ? (după o opintire mai mnre uşa se întredescliide. Lucia intră înăuntru.
Voeiferaţii teribile. In acest moment Gigi apare din fund: palton, pălârie, mănuşi albe. El stă
la început po prag consternat,
po urmă, hotârându-se, mergo do
bate încet )a uşa din stânga),
T.—(arâtând prin uşă o faţă
congostionatâ) Numai de cât Gigi,
un moment (uşa se deschide cu
zgomot. Ţipotelo se măresc).
O.—(Lâsându-so pe un fotoliu)
lată! Eram sîgur. Asta o să so
termino ca Mihnil Strogoff. (Iosif
iutrăf prin fnnd pontru a strftngo
masa).

Suprimarea paşapoartelor
O corespondenţă semi oficioasă anunţă că. în curând
va fi convocată, din iniţiativâ
Celioslovacâ o conferinţă, la
care corporaţiumle econoraice ale stateler succesorale

S9 vor ocupa cu cbestiunea
suprimării paşapoartelor şi
a vizei paşapoartelor şi vor
invita statele participante
să rezolve în mod dcfinitiv
această chestiune.

SCENA III
Gigi, Iosif, Miss
I.—Dar ce este d-Io Gigi, încă n’aţi pîecat? (se opreşte ascultând strigâtele din camera vecinâ) Zău, n’aşi fi crezut. Sârmauul d. G-igi I
O.—(cn hotărâre) Mi e indiforent ! (losif iese cu un aer compătimitor. Miss intră prin fund.
Miss—Not gone yet ? (acelaş joc
de sceuă ca şi losif. Ea sărută
po Gigi). Poor little Q6g6 !
G-(eu
pnţinâ hotârâre)
Mi-e indiferent.
(Mjss îese prin fund, ridieând
braţelo cu milă. Gigi priveşte
împrejur îşi scoate mănuşile deget cu degot, pe urmă izbucneşte în suspino. So oproşte de odată văzând pe d na T. intrând
prin stânga fără pălărio şi nepudrată.
(Va urma)

.
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Camera împotriva Uniunii generale.
Marţi, 26 Ianuarie, după
amiaza la orele 5, a avut
loc în localul Camerei de
comerţ şi ind]istne din Galaţ1, o importanta şedinţa.
Bmoul a fost compus din
'
Jnn
?e!eanu Pre§°dmle, Vargolici vice-preşedinte şi Panaitescu, secretar general.
După ce secretarul general citeşte sumarul şedinţei precedente, d. Deleami
face mai multe comunicări
în legătură cu alcătuirea
bugetului Camerei. Relevă
faptul că Uniunea camerelor din Bucureşti a fost
pentru majorarea sumelor
datorate Camerei de aci, şi
că d sa a protestat, cerând
sâ se aplice numai taxa de
10 la sută.
Mai comunică deas(;meni
ca budgetul a fqst aprobat
de minister.
1
D. Panaitescu spune că,
în conformitate cu legea,
camera trebue să aprobe
salariile cuvenite comisarului guvernului şi celor doi
*
cenzori ai ministerului de
£r
finanţe şi ai celui de industrie.
D-nii Aposflk Popa şi Leon
Kofler se ridică împotriva
acestei deciziuni, arătând că
prin budgetul Uniunei s’au
acordat suma Tabuloase diferiţilor biurocraţi, ceeace
este o. grea sarcină pentru
comercianţi mai ales astăzi
când comerţul are de suferit atâtea nejunsuri. D. Kol
fler spune că negustorimea
nu vede în această Uniune,
de cât un organism parazitar, care nu este adevărata
reprezentantă a intereseior
negustoreşti. Numai când
Uniunea va fi o organizaţie
de luptă pentru pătura negustorească, atunci ea va
merita sacrificiile acestea.
D. Mauriciu Gaspard, tot
in această privinţă, aprobă
cele spuse de antivorbitori.
spunănd că datoria Camerei
de comerţ din Galaţi, este
în primul fând ca, din fondurile ce le posedă, să ridice palatul Camerei atât
de necesar aci, şi aP°i sa
se gândească la salariile ce
Uniunea le cere birocraţilor
ei; protestează în contra
suspiciunei care s’a aruncat
Camerei de coui^rţ din Galaţi, în sensul că a vrut
să-şi 'opere intereşele, 111
Ka
ceeace priveşte întocmnea
bugetului.
D. Drăgănescu sp.une ca
faţă de greutăţile cu care
luptă Camera, ar trebui ca
salariile de şase mn e
lunar acordate comisarulu.
guvernului şi doua mn
cenzorilor, să fie mwţnjt®
■ pentru a uşura astfel bugetul.
_
D. Bucovski, proteşteaza
deasemenea î™PotXue un
tor salarii ţ?ari const.tue un
■

XJ

m

adevăratscandal, acumacând
comerţul se găseşte într’o
adevărată ruină. Propune
să se plătească mai puţin
şi numai pe şedinţe.
---1
ffc*
*****
JSâCCSâ
Serbarsa ZÎiei’ 24 îanuarie
—'
=
—
La orele 10 dim. a avut
loc un tedeum, la care au
participat toate notabilităţile şi un numeros public.
După Tedeum, a avut loc
la şcoală o frumoasă serbure şcolară compusă din:
Coruri mixte conduse de
D-na Radion şi D-ra Popescu, dansuri naţionale conduse de D-ra Cardaş şi DraS°mir.
D-na Iosub directoarea
şcoa^ei de fete a rostit o
cuvântare bine simţită şi a
fost îndelung ovaţionată de
asistenţă, foarte numeroasă
de astă dată.

£oîerse

tUră şi domenn a luat disPozîţiunea ca ori ce bun
atiat Pe islazunle comunale,
ca erbârit, msip, piatră, sţuf

i

ArcbÎ3d ’StmagisSt d’

* «M“P*

trarea tn baronl avoţa„],)t
clm Tulcea
caie ocazie
d. Daia, preşe întele Tribunalului a ţmut o cuvântare,
dând d-lui Cifski preţioase
îndrumăn îii noua carieră,
şi urându-i noroc şi progres.
- Partidul aranist şi-a
depus Viiieri, la Tnbuna],
lista candidaţdor pentru alegerile comunale—în frunte
cu d_i Georgescu Tulcea.
— In sanatorul din Bârnova (laşi) a încetat din
viaţă talentatul desenator,
tânărul Petre Piticaş, fost
elev al liceului „Pr. Carol"
din Tulcea. 4
Deplângem sincer timpuria moarte a nefericitului
tânăr.
— Ministernl de agricul-

^Jta pentm moljvl||
QP făceau diferite tran2a ti{oneroase de
cei în
dl lDt#
Camera de Comert si
ln(justrie din localitate
a
fogtjmpusă să plătească
Uniunei Generale a Camerilor de Comerţ şi Industrie
suma globală delei 110.000
anual.

Adanc îndureraţi; Cristina
şi Gheorghe Piticaş pârinţi,
D'<gen şi Marcela Piticaş cu
copn frate şi cumnată, Elena
Vomescu, linca Ciocarlan, Marm Stănescu yxătuşi. Familiile:
Locotenenţilor Constantin şi
Eremia Ciocarlan, Inginer Aurel Ciocarlan veri, Fux mda,
Ecaterina, Afrodita, Gheorghe%
Atanase, Mihai şi Mircea ^Diaconescu cumnaţi etc. etc.
Au nemărginita durere a
anunfa încetarea din viaţâ în
urma xmei crude suferinţe a
prea scumpului lor

DE VANZARE

PETRICA PITICAŞ

O vie frumoasă de 10
hectare cu struguri de masă
şi pomi ■ fructiferi şi cu o
frumoasă gospodărie situată
!a bariera oraşului Galaţi
tramvai electric până la
poartă.
A se adresa la Banca de
Scont a Rom. Suc. Tulcea.

în etate de 19 ani elev în
cl. VI de liceu
lnmormântarea a avut loc
la Iaşi în ziua de 29 Ianuarie a. c. ora 4. p. m.
Rugaţwă pentru dânsul bâ i
fie ţărâna uşoară şi sufletul
uşurat alături de cexlaîfi 3
fraţi ai săx.

3. Distribuiroa
Benoficiului
conform raport.
4. Alegerea a troi membri în
consiliul de administraţie în locul
d-lor Constantin Motomancoa, I.
T. Carali şi Iordan Iv. Costov,
eşiţi după vecliime.
5. Alegerea a trei cenzori şi
a trei cenzori supleanţi al căror
inandat expiră.
6. Fixarea jefoanelor de prozenţă a consiliului de administraţie şi al censorilor, pe anul 1926.
7. Conform statutelor, 25 acţiuni a 200 lei nominal dau dreplul la un vot nefiind limitat nuda voturi şi nu poate fi
nibieni mandatar cu mai mult do

50 voturi.
8. Mombri şi ctnsori eşiţi pot
fi realeşi.
9. Acţionarii care doresc să ia
parte la adnnarea generală or*
dinară trebue să depună acţiunile la sediul societăţii până în
soara de 13 Martie 1926, unde
se găsesc şi formulare de procuri.
10. In caz de amânare adunarea generală ordinară, va avea
loc în ziua de 21 Martie 1926
ora 9 a. m., când va lucra cu
ori careva fi capitalul representat.

jSuntu, pte

agrono'

Convocare
Domnii acţionari ai Bfincoi
„TuIceaM sunt convocaţi a so întruni în adunare generală ordinară Duminică 14 Martio 1U26,
ora 9 a. m. în localul Băncoi din
Tulcea, strada Babadag No. 20
ctaj.
OIIDINEA ZILEI FIIND:
1. Aprobarea bilauţului pe anul 1925, după ce se va asculta
mai întâi raportnl consiliului de

Comitetul pentru conStrucţia bisericei Sf. „GheOl*- administraţio şi a 1 ceusorilor.
Consiliul de administraţie
ghe“ din Isaccea, aduce la
2. Descârcare». consiliului do
cunoştinţă că loteria orga- * uumstraţie de gostmuea sa.
nizată, se va trage la 16
Februarie 1926, conform ora.
comisiei loteriei şi reagă pe
toţi cari n’au trimis banii
de pe biletele primite să
ACTIV
Incheiat în seara de 31 Decembrie 1925
PASIV
se grăbească, altfel nu se
13.
Lei
Lei
I.ei
Lei
13.
H
Bva putea trage nici de data
aceasta.
90

BnriCR

TULCEI-TULCER

i L R M Ţ

PUBLICATIUNE
Noi Preşcdintele Corpului Contabililor sec.ţia Tulcea, în baza,
art. 6 din legea corpului contabililor, aducem la cup.oştinţa generală că d. P. Ploesteanu- ab
soîvent al şcoalei comercialo superioare a făcut cerere de înscriero în corp.
Preşedinto, lib. Patriciu
Secretar, S. Sfaub

»

2 Efecto de primit
3 Devize

143652
G011080
990

4 Mobilier
5 Cont Corent
6 Acţiuni B-ca Naţionala
7 Garauţii liipotecare
8 Canţiuni Cons. Ad-ţie
9 Efecte reoscontate

40124 65
561136 40
1015013907700 209700 —
50000-

1 Cassa

Cor.

1 Capital#

r r*
Tribunalul Judeţului Tulcea

PUBLICAŢIUNE
Noi Preşedintele Biuroului electoral Central din Tulcea.
Potrivit art. 159 din legea
pentru unificarea Adminislrativă,
se aduco la cunoştinţa celor în
drept că, cheltueblo .tipărirei bulelinelor pentru alegerile comunalo din Tulcea, fixată la 19
Februarie 1926,- s’a stabilit, după
oferta co ni s’a prosentat de
tipografi, la suma de una sută
lei f.e cara sută do bulctine imprimato pe o pagină şi la una
sută einci zeci lei fie care sută
de buietine imprimato pe două
pagini.
Odată cu propunerea candidaţilor so vor depuno şi siuvici0
neecsare tipărirei bulotineior, cunoscând că în caz contrariu pr°*
punerile se socotesc neavonito.

2500000
463070
28860
35076 95
2606050
42018 85
7649
3590
1500
1825
3800

2 Fond de rezervă
3
„
„ ajutor
4
„
„ prevedore
5 Dopunori spre fructif.
6 Incasso
7 Diverşi
8 Dividend. pe anul 1920
9
„
„
„ 1921
10
„
„
„ 1922
„
„
„ 1923
11
12
„ .
„
„ 1924
13 Impozit Stat 10 la sută
14 Cheltueli de emisiune
15 Deponenţi de garanţii
hipotecare
16 Deponenţi de cauţiuni
17 Div.efecte reescontate
18 Dob. rep. pe anul 1926
19 Profit şi pierdere

15200 13934 20
26200 _
3907700 —
209700
50000
180000
838359 95

109(54583

Contid^"Profit ^ Perdere
_

DEBIT

CREDIT

Incheiat în seara de 31 Decembrie 1925
Lei

1 Salarii
2 Cheltueli g« '«sralo
3 Dob. plăiitela reescont
4 „ reportpo anul 19^6
5 Com. plătito la roescont
6 Impozit. Smt |>o veuii
„ »1 îa sută
7
„
' .
8 Dări coiminft
9 Chirii
10 Dobânzi plă ÎQ la depuneri sp
fructif.
11
Jotoano
prc'/ont.
Con12
siliului şi «^nzori
Bonef. net pc ănul 1925

Le«

B.

Lei

13.

-jQ4 lo*2 55
44465 95
1-2001' 15
180000 -4148 50
1008'-' 14074 1550 10000 -

1 Cboltueli generAle

2 Dobânzi
3 Comisioauo

B

Lei

B.

45566 45
S19171 85
729120 65

21201085
| 34050
838^.) 95
Î5!Î38^ 45

1593858 95

Preşedintc, D(l''a
Secrotar, Indescifrabil

Adaviache
Contabil autorizat (as) Nicolae Itscie/
’reşeâinte, (ss) Pr. /. yicoţ
no^r°cl°r (sS) Kho din codul Comercial şi găsit oxact.
verificat de
Cen8ori /'C°?Wm ftrt,c°; Nicolae Dima, Ilristu Calctv,

v88) b Bnl**clh

K
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i
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Ciiiţi cu atenţiune ! ®

TULCEA — STR. BEG. ELISAB. 130 - TULOEA
şi Str. Regma Elisabeta 204
■

Fabrica şi distileria

Anunţa Onor Public. c?. i-a sosit un mare
transport de geamuri, loate dimensiunile — pe cari
le gerveşte cu preţuri de reclamă.
Totodată îîştiinţeazâ că este în măsură a executa
dormitoaroj pofragerii, etc. din lemn de : cireş, nuc,
skjar, Lg şi tei, lustruite şi mate cu cele mai
avaniagioase preţuri.

TulcW

. Marcu Goldenberg
34 — STRADA REGlNA ELISABETA — 34

La mo^ra Sfeoianof, strada
Basarabiîor 62, se găseşte
permanent, fâină de porumb
calitate supeiioară şi eftină

Neculae Dobre

Toată lumea trebue să ştie, că pentru a cumPara
articole de postăvărie şi furnituri de croitorte) . g
absolut necesar să viziteze cel
de încredere
asortat magazin de croitmie şi postăvărie din

3mporîant

Atelicpul de tâuiplărie, eoustrucţioni de binale
şi mobile de lux

...

unde zilnic se primesc noutăţi în Covereoit-uri, costum6
fantaisie — negre şi bleumarin — stofe do pantaloni
fantaisie, stofe pentru paltoane, calităţile cele iflal
superioare.
In dorinţa de a’şi forma o cât mai numeroasâ
clientelă, magazinul MARCU GOLDENBERG, a fixat
ţreţurile cele mai reduse pentru sezonul de toanrnă
şi iarnâ.
Este, deci, în interesul fjecăruia, să nu peardâ
această ocaziune.
Notaţi bine adresa : MARCU GOLDENBERG, sfcr.
Regina Elisabeta, 34 -— Tuicea.

ff

Soc. Anon. MEJRCUR
. GALAŢI
Liqueruri, Romuri, Mastică
Cognacuri, Siropuri, Vermut
cea mai bunâ calitate.

P ll I

Curte mre

având o hrubă
cu o capacitate
de peste 50 vase mari de
vin—gheţărie, loc de grădină, — situată în centrul
oraşului, str. 14 Noembrie,
se vinde sau se închiriază
cu preţuri de ocazie.

jfriirale 5e ksa şi mobile §e ariă
SANDY KORBULY
• T IJ L O E A
Strada Babadag 65, 67, 60 — St.rada Orienlului 1
X>

Prodrom"

O ZITE;

ANUNCIU

Sulina, Isaceea, Maliraudia, Babadag
TELEFON ÎO şi 43

3

A. G. MIASERIAN

»|ir
s

TULCEA — STR. REG. ELISABETA 33 — TULCEA
A sosit un mare transporfc de pendule inoderne,
tot felul de articole optice — ocbelari — termometre — barometre, etc.
— Se pot găsi ori ce lel de ocheîari, după
prescripţiuni medieale—
Posedă atelier de reparaţiuni de ceasornice şî tot felul
de TemoDÎtiri, conâuse de un maestru spccialist.
__________ PREŢURI AVANTAGfQASE
________

lier k lăcatuşerfe niecanfcă
ax

G. Yultureanu şi Gr. Miticeucu
TULCEA —STR. ÎSACCE! 44 — TULCEA

55

i> ID i»i.:

GE DIACOHESCtJ

cel tnai bine asortat magazin cu coloniale, sticîărie, p°r*
ţelanuri, articole de vănătoare.
a

CENTRALA : Strada Babadag No. 12
8UCURSALA: Slrada Ştefan Cel Mare No. 32
TULCEA
Calitatea mărfurilor ce pune la dispoziţia onoratdî sale
clientele, este cea mai bună — prc-ţurile de vânzare,
desfid orice concurenţă.

H

0

zH

9 JAagazinuI fîs graşovenie
|
şi Coloniale

.-v

Coiaa Focof

----------T>-V>-

Aduc lacunoşiinţa onoratoi incle clicniele că am înfiinţa'i în Tulcea. 1
Uu mogazin de d-esfacere str. Reg. Elisabeta No. 6 — 8 (fosta
berărio Petersberg) unde se vor găsi în permanenţâ tot felul de
articole do lernn si mobile de artă : sufragerii. dormitoare, salonaşo, antret-uri — precum şi mobile decorative lucrate în stiîj
româuesc.
In dorinţa de a’mi întroduce fabricatele pretutindeni, am fixai'
acestor articole şi mobile, preţuri în măsură sâ înlătvre ori-ce\
eoncurenţă.
Exnoziţte permanentă de articole pentru cadourî.
KXiEiSSETSiECaC

(Ti
Ştefan P. l^azacov

TULGEA -- ST- BABADAG 17 — TULCEA
^
-

ortat mîlfrazin pentru sezonul de toamnă
.afnă:

Gecimuri, toato dfmensiunile ; Ramc pentru tablouri.
Toate mărimele de : PlUe} rame de tuci, uşi, grătare
rotundeşi nzerve, pentru sobe de tuci
Cositor, Plumb, Tablă albă, galvanizată şi neagiă
toate gro«imele.
ZMALŢ PENTRU OLĂRIE
—fabricaţiunea proprie—
Atel-iere proprii de olarie şi timchigene

Preţuri convenabile —= Se,v,cml ^eproşul.il

LEI 120

DUMITBU MIHC

-

instalaţiuni de apa şi canal
TULCEA — STR. BASARABlLOR — TULCL
------------tte si
Asortat, cu robinetărie de metal, closete, băi, ctjVJni
loate dîmensiunile de ţevărie pentru instakţ1
de apă şi canal.
i decimal©f
Tot felul de reparaţiuni de armo, case de bani
’ etc- etc*
balanţe, maşini de cusut gramofoane, motoare rik
Reparaţiunile efecluate cu garanţie — Pretu
$ele mai convenabile.
.

Strada Regina Elisabeta 112
(Piaţa Sf. Glieorghe)
Anunţă sosirea unui transport de mărfuri, pe cari
le-a pus în vânzare cu preţuri de concurenţă.

prima plnică 5e mezduri

Oostav Schiller
Piaţa Sf. Gheorghe
Ghereta No. 8
Zilnie mezeluri proaspete :
Orenvilrst, Parizer, Şuncă,
Siăninâ, Lebervurşt, etc.
Specialităţi de diferite vânafeuri.

Qe vânzare

Mare depozit de mftrlari gata lucrate.
- Constructor autoriwt prnirn măsun de «apaciţate Uşi şi ferestrc de lemn, cu tocuri gata hngur, ş, furcuHi» de meiai • 30 lei duzina. Văpsele pentru var.
Var, Ciment Humft, Gips, ehit etc. etc.
-Se primesc orice fel de comenzi
aceasţă branşă-

markle atelibe mecanic

f

a

nvi z

resvivg

Preia ori-ce fel de lucrâri de binale, potaluri de
fier, balcoane, ferestre şi porţi de fier scaune şi mese
de fier, maşini de bucâtărie, grilajuri pentru moiruinte,
Bcule pescăreşti, reformaţiuni de motoare cu aburi, case
de bani,. rulouri de fier pt. obloane, arme, revolvere,
gramofoane şi orice alte urticole din această bracşâ.
Preţuri care desfid orice concurenţâ.
Spre convîngere Onor Public este rugat a vizita
atelierul nostru : str. Isaccei 44.

X

Noul saîon de frizerie
Osman Kiamil, str. Basarabilor No. 25 — esfce cel mai
de preferat. Serveşte foarte
curat şi eftin.

M ARCA

La magazinul special de ceasornicdrie
şi bijuterie:

:

>sT .

»
tsaBETA 94
STR. REGiNA ELISA^

Mare Expoziţk <■-___ .

niifactura, mârfuri de
în vanzare cu preţurile

aii «Itiiie.
«Dobiroigea« Crum Doncelf, ^Tulcea
j

ocazional şi foarte convenabil ,
două corpuri de case cu niai
multe odăi, canal etc. pe
strada D tru Sturza No. 3
Doritorii se vor adresa
D-lui Th. Patrichi strada
Smărdan No. 13

Ocazinne rară!..
Frumoasa c.lădire în care
eote instalată bodega, cărciuma, restaurantul şi berftria
*Singirliua din str. Portului,
31, —se allă de vânzare, sau
de închiriat cu tofc mobilierul,
în condiţiuni excepţionale,
chiar de acum.
Amatorii se pot adrcsa la
redacţia ziarului.

