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Inaugurarea
podului de peste Dunăre.

(Raport special.)

Bucuresci, 17 (29) Septemvre.
Momentele, ce au urmat ceremo

niei aședării în stâlp a documentului de 
veclnică amintire, au fost cele mai însem
nate și înălțătore ale serbării sevârșite 
la pod.

Trebuia să se dea o probă înaintea 
Suveranilor, a principilor, a mai marilor 
țării, a ospeților streini și indigeni și a în
tregului popor întrunit la aoestă festivitfte, 
că giganticul pod este de-o construoțiă 
atât de solidă, încât pbte să resiste și celei 
mai grele încercări. De aceea s’a prevăzut 
în program trecerea a două trenuri de în
cercare, unul compus numai din 15 loco
motive, apoi un tren de persone obicinuit, 
care să traverseze podul ou o iuțelă de 100 
kilometri pe oră.

Pe înălțimea de pe malul stâng al 
Dunării erau ridicate tribune irumos de
corate cu verdeță și în colorile naționale, 
din vârful cărora fâlfăiau drapele tricolore. 
In mijloc era loja regală, la drâpta și la 
stânga lojele pentru invitați. De aici pu
teai privi peste întreg podul și peste totă 
linia cea nouă pănă la Fetesol cu tote 
construcțiile ei de artă.

Privelisoea era înoântătore. Jos Du
nărea cu numărosele vase mari și mici, 
ce pluteau pe ea, la drepta podul frumos 
și impunător, care luoind în raZele aurii 
ale sbrelui, părea mai mult a fi de zahar, 
decât de Oțăl și de petră făcut, er înainte 
câmpia întinsă a Bălții.

In timpul cât au așteptat sosirea 
trenurilor de încercare, asistenții nu se mai 
puteau sătura privind la podul cel oe, cu 
totă colosala lui supra-structură de oțăl, 
oe este așeejată pe cei cinol stâlpi (pile) 
mari de petră, dintre cari patru sunt în 
apă, se înfățișeză ca o olădire elegantă, 
sveltă, cu forme și linii estetice și din depăr
tare pare mult mai ușor și îngust de cum este 
în adevăr. Observ, că prin mijlocul podului 
trece numai o singură liniă ferată, er la 
drepta și la stânga ei este câte un trotoar 

de lemn de vr’o 70 centimetri lățime pen
tru pietoni (pedestri). Astfel podul, nefiind 
prea lat, se presentă mai svelt și în con
turi mai ffumdse.

*
Oeea ce face caracteristica principală 

a podului de peste Dunăre, prin care se 
presentă ea oel mai însemnat pod de drum 
de fer pe continentul europân (în Scoția 
podul Firth of Forth îl întrece) — pe 
lângă împrejurarea, că curentele răpitore 
ale apelor Dunării și vânturile tari fac ca 
construcția să fiă deosebit de bine calcu
lată în tăria ei de resistență, — nu este 
atât lungimea, cât mai mult înălțimea lui, 
oăcî a trebuit să se păstreze pentru tre
cerea vaselor dunărene pe sub pod o înăl
țime liberă de 90 metri, socotită dela su
prafața apelor oelor mai mari. Mai departe 
vine greutatea fondării picidrelor de petră, 
care a trebuit să se faoă pe nisip din 
causă, că tărâmul albiei rîului pănă la o 
adâncime forte mare este compus numai 
din nisip. De aoeea pieidrele podului sunt 
zidite păuă la 30 de metri adâncime sub 
apele cele mai scăcjuie.

Piciorele podului de aceea sunt așa de 
adânc zidite în tărâmul nisipos dela fundul 
apei, pentru-că, în adâncimea, în oare se 
află basa lor, nu mai este pericul, ca apa 
să spele nisipul și să le amenințe. In fine 
oferiră o grea problemă a construcțiunei și 
distanțele cele mari dintre pile (stâlpi). Dis
tanța dintre stâlpii din mijloc este de 190 
metri, er dintre stâlpii laterali de 140 
metri.

Dunărea la Cernavoda, măsurată în 
timpul când apele sunt mijlocii, este de 
620 metri lărgime, er podul peste ea are 
o lungime de 750 metri și este prelungit 
pe malul stâng băltos c’un viaduct de 913 
metri, așa că podul cu viaductul laolaltă 
are o lungime de 1663 metri.

Linia ferată din nou construită, pe-o 
întindere de 19 kilometri dela FetescI la 
Cernavoda, cuprinde în total două poduri 
și viaducte în lungime de 4 kilometri. 
Mai întâiu dela FetescI vine podul peste 
rîul Borcea. El este 420 metri de lung, 
er viaduotele lui laolaltă au o lungime 
de 563 metri; podul cu viaductele are der 

o lungime de 983 metri, suprastructura lor 
este din oțăl mile, așeefată pe piciâre de 
zidăriă, ou-o înălțime de vre-o 15 metri 
dela suprafața apelor. Piciorele podului se 
adâncesc în albia rîului pănă aprdpe la 30 
de metri. După podul Borcea vine viaduc
tul din mijlooul Bălții de 1445 metri lungime 
și în fine podul gigantic peste Dunăre.

*
Tâte aceste lucrări mărețe ale artei 

inginerescl le aveau înaintea ochilor privi
torii, ce se aflau în tribunele festive, unde 
așteptau cu nerăbdare sosirea trenurilor de 
încercare. De-odată se aucli un murmur în 
public. Trenul de 15 locomotive trecuse 
podul Borcea și se apropia cu mare repe
ziciune de Dunăre. Tot mai încordate erau 
privirile, când după o paudă nu prea lungă 
s’autjiră strigăte vesele, că trenul a intrat 
în viaductul marelui pod. El venea ou-o 
iuțelă de 80 kilometri pe oră. Șuerăturile 
puternice ale locomotivelor, împodobite ou 
ghirlande de flori și cu stâgurl trioolore, 
șuerăturî, oarl păreau că emuleză unele 
ou altele, se amestecară, când trenul a in
trat pe capul podului cel mare, ou bubuitul 
tunurilor, cu imnurile musioelor militare, 
cu sunetele varii și ciudate ale sirenelor 
mulțimei de vapore, și de vaporașe din 
portul dela Cernavoda și de pe Dunăre, 
oarl făceau un vuet asurditor și cu uralele 
însuflețite ale imensei poporațiunl, de pe 
ambele maluri ale Dunării.

Cine ar fi putut rămânâ nemișoat la 
aoest spectaoul impuitor, care anunța tu
turor, că mărâța lucrare menită a da un 
nou și mai puternio avânt progresului eco
nomic al țârii, a reușit pe deplin. In ochii 
multora se vedeau lacrimi de bucuriă. în
suflețirea era mare, uralele și aplausele nu 
mai încetau.

Scurt timp după treoerea locomotive
lor, trecu primul tren de persone (trenul 
cu oare veniseră Majestățile Lor dela Si
naia) peste pod cu-u iuțâlă estraordinară 
și fu salutat în aoelașl mod.

Momentele aceste de înceroare a re- 
sistenței podului vor râmând neșterse în 
memoria fiă-căruia dintre cei ce au fost de 
față la inaugurare.

Terminându-se acest punct din pro

gram, Regele, Regina, părechia princiară 
moștenitdre și înalții dspețl prinoiarl, mi
niștrii etc., merseră dela tribune la trenul 
regal, ce se afla acum pe malul drept, și 
uroându-se în el, traversară podul și se în- 
torseră ârășl între bubuitul tunurilor și ura
lele poporațiunei. Prin acesta s’a maroat 
tot-odată darea în oirculațiă a podului.

Mai este de însemnat, că în tribuna 
regală, despre care am făcut amintire mai 
sus, M. S. Regefe a împărțit medalia 
„Serviciul credinoios" lucrătorilor celor 
mai meritați ai podului. Inginerilor podu
lui, precum seim, li-a conferit deosebit 
decora țiunl.

Pe la orele 4 Majestățile lor ou prin
cipii și priuoipesele sosiră la pavilionul oel 
mare, anume construit cu a<5est prilegiu, 
unde erau așteptați în sala de reoepțiune 
de toți invitații. Se retraseră cât-va timp 
în apartamentele reservate familiei regale 
și apoi intrară în sala banchetului, ocu- 
pând fruntea mesei celei luugl din drdpta, 
lângă oare erau așezate vertioal cele nouâ 
mese, la cari luară loc cei 400 de invitați. 
Masa a șesea era reservată pentru repre- 
sentanții pressei. La masa din frunte, unde 
presida la mijloc M. S. Regele, la drepta, 
în depărtare de 8 tacâmuri, M. S. Regina, 
și la stânga, în aceeași depărtare, principesa 
moștenitore Mana, erau prinții streini, Me- 
tropolitul-Pnmat, miniștrii, membrii corpu
lui diplomatic etc. In fața Regelui a ocu
pat loc ministrul lucrărilor publice Olă- 
nescu, în fața Reginei directorul căilor fe
rate, d-1 Duoa, dr în fața princesei Maria 
d-1 Saligny.

La masă, oare a fost în mod prin
ciar împodobită și care a fost serv’tă de 
oele mai renumite restaurante din Bucu
resci, Capșa și Continental, li-s’a făout în- 
vitaților una din cele mai frumose sur
prise. Fiâ-care a aflat lângă talerul sâu o 
fotografia forte bine reușită a podului și o 
medalia comemorativă, artistic lucrată în 
bronz, având pe-o parte efigia M. S. Re
gelui, er pe revers bâtrânul Istru, privind 
ou ochi speriațl din marginea Dunării la 
podul măreț. De desupt e gravată marca 
României, er de-asupra două Naiade țin 
0 panglică cu inscripția „Podul Regele 
Carol I“.

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“

Lupta contra burlacilor.

In tote timpurile au esistat burlaol, 
adecă bărbați neînsurațl. Terminul, dela 
care un bărbat purta mai înainte numirea 
de „burlac", diferea în diverse ținuturi. 
Astfel în baxonia era privit ca burlac băr
batul în etate de 50 ani, 3 luni și 3 Z^e> 
în Odenwalde și în Roma deja cel ce era 
de 25 ani, și așa mai departe.

In țirils germane esista mai de mult 
o lege, ce dispunea ca „toți aceia, cari, 
în contra întocmirei și poruncei dumneZe- 
iescl, desprețuesc statui căsătoriei, să fiă 
pedepsiți cu aoeea, ca după ce vor ajunge 
etatea de burlac, adecă de 40 ani, se nu 
pdtă dispune prin testament asupra averei 
lor“. Tot, oe posedau aceștia, afară de bu
nurile familiare, se confisca din partea 
statului.

Ligislatorii timpurilor trecute și mai 
ales cei din secolul XVI erau forte stricțl 
în acestă privință. Unele popore, oa Cer
chezii, Indienii etc., ba chiar și Românii, 
privesc pe fiâ-care necăsătorit ca pe un 

membru dăunăcios al societății, și nu cruță 
cu judeoata lor nici chiar pe văduve și pe 
fete, cari, când trec peste 30 ani, încă nu 
sunt căsătorite.

Legi îndreptate contra burlacilor esistau 
în multe state, dăr nici una n’a fost atât 
de aspră, ca legea, care fu promulgată pe 
timpul lui Ludovic XIV în Canada, aparți- 
nătore de Francia. In acâstă lege se dis
punea, ca toți burlacii, oarl nu se vor că- 
sâtovi pănă la un anumit termin, să fiă 
opriți dela vânat, pescuit și dela comerciu, 
scurt, se purta o luptă contra lor, de care 
ei nu puteau scăpa altmintrelea, decât nu
mai prin căsătorie său emigrare.

In statul Oregon din America nordioă 
le merge, chiar și astăZi, rău burlacilor. 
Acolo adecă domnesce un prejudițiu, po
tențat pănă la ură, atât de mare in contra 
burlacilor, înoât li-se denegă totă îndrep
tățirea la esistență, și dintre imigrații bur
laci sunt suferițl numai aceia, cari îndată 
după sosire, înainte de tote, îșl caută o 
miresă mtre fotele ținutului, și numai după 
aceea îșl caută și păment. Nenorocitului, 
care trece granița statului fără gânduri de 
însurătore, îi este îngreunată prin tote mij- 

ldcele posibile așeZarea, ’i se ruinâză în 
timp de nopte stabilimentele și i-se nimi- 
oeso câmpurile și locurile lucrate cu mare 
trudă. Cu tote aoestea s’au aședat în Dead
wood Kreek în ultimii doi ani 17 burlaol, 
cari au înoheiat o alianță ofensivă și de
fensivă, pentru de a-șl apăra pielea dina
intea perseouțiunilor, ce le erau puse în 
vedere. In urma acesta femeile din Oregon, 
cari iau parte însemnată la crearea legilor 
locale, au formulat următorul proiect de 
lege : „Fiă-care bărbat neînsurat are să-și 
ia în ținutul nostru, în timp de trei ani 
după așeZarea lui aci, o femeiă. Acei bur
laci, cari ia espirarea terminului fixat încă 
nu vor fi logodiți, vor fi scoși prin poliția 
civilă afară din coloniă, și în oas de opu
nere vor fi — ștrangulați". Și proiectul 
acesta în fapt se făou lege 1 Tote protes
tele burlaoilor fură zadarnice, representanții 
legislațiunei statului nici nu răspunseră 
la ele. Ast-f’el, sciind burlacii, că cu băr
bații și mai ales cu femeile din Oregon 
nu e de glumit, dintre 17, câți încheiaseră 
alianța, cinci îșl vendură posesiunile și ple
cară mai departe în lume, Zeoe se căsăto
riră în scurt timp, unul de present e lo

godit, și unul a fost dat de polițiă peste 
granițe, de-ore-ce îi espirâ terminul fixat, 
fără oa el să-și fi ales o viitdre soțiă.

In veohea Roma, cam pe la sfirșitul 
republicei, înoepu a-se lăți forte tare nu
mărul burlaoilor, cari aveau’ frică și 
groză nespusă de jertfele și greutățile vieții 
căsătorite.

Trebuiră să se creeze legi contra bur
lacilor, precum a fost „Lex Papia-Popăau 
și să li-se impună dări. Legea papiană fu 
promulgată în a. 9 d. Ohr. și dispunea, ea 
fiă-care tînâr în etate de 25 ani și fiă-oare 
fată în etate de 20 ani, cari în vârsta 
acâsta încă nu erau oăsătorițl, să fiă re- 
strînșl în dreptul lor de moștenire. Acest 
drept apoi îl perdeau cu totul, decă niol 
în etate de 50 de ani nu erau căsătoriți. 
Dealtmintrelea amintita lege eschidea pe 
burlaci dela tote posturile și oficiile de 
onore, și le detrăgea din nimbul, ce pote 
îl aveau în opiniunea publică și prin aoeea, 
că le destina cele mai rele locuri în 
teatru.

Grecii n’au mers atât de departe, însă 
d. e. la serbările de eununiă ale Aienieni- 
lor nicl-odată nu lipsea oântărețul, care
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Peste 400 de persons au luat parte 
la acest banchet strălucit regal, care a fost 
fârte animat. Când s’a servit șampania, d. 
ministru al lucrărilor publioe Olănescu a 
rostit cel dintâiu toast, pe oare l’au ascul
tat toți asistenții stând în pioidre, asemenea 
și toastul d-lui director al căilor ferate ro
mâne Duca, căruia i a urmat imediat răs
punsul M Sale Regelui.

Discursurile aceste vă sunt deja ou- 
nosoute. Ele marchâză viu însemnătatea 
cea mare a actului inaugurării podului, ca 
și oare nu s’a mai văcjut peste Dunărea de 
jos din vremile împăratului Traian. Cu 
deosebire discursul Majestății Sale este plin 
de avânt adevărat patriotic și național. 
Regele a vorbit însuflețit, cu glas puternio, 
plin de energiă. La pasagiele, unde a dis 
că „vrednic este poporul român de frumâsa 
sa chiămare la gurile Dunării și pe pragul 
Orientului", apoi acolo, unde amintind po
dul lui Traian, a urat trăinioiă podului al 
doilea stabilit după mii de ani prin jertfe, 
lupte și muncă statornică, aplause frenetice 
au salutat cuvintele Majestății Sale, âr la 
fine, când a dis, că „nimeni nu mai pâte 
opri avântul României în drumul mărirei 
și al propășirii", o furtună de aplause, ce nu 
mai voiau să înceteze, f&cea să se sguduie 
pavilionul festiv.

La orele 6 banchetul s’a terminat 
Majestățile Lor și Altețele Lor regale ou 
ospeții princiari se coborîră la debarcader 
și s’au îmbarcat în vaporul „Orient", de 
uude au privit apoi iluminația și focurile 
de artifioii pregătite pe vapore cari erau 
în port ca la vre-o 30. Aspectul era în
cântător.

♦
Intre ârele 4 și 6 s’a dat și poporului 

dobrogean o masă mare întimă pe câmp 
sub cerul liber. Aid mii de omeni au fost 
ospătați ou oarne de berbece și de vițel 
friptă în frigare și cu pane și vin. Bucă
tarii erau mai tot Tătari din satele înve
cinate. Portul bulgăresc și turceso al lo
cuitorilor dobrogeni contrasta mult ou pu
ținele costume românescl, ce să vedeau 
printre ei.

Poporul era însuflețit și d svolta un apetit 
mare. Mulțl se plângeau însă, că Tătarii 
le-au ars oarnea, ori le-au dat’o mai mult 
crudă decât friptă. Cu tote aceste veselia 
era mare și vinul cel bun împăca pe toți.

*

Din invitați o parte s’au reîntors în 
aceeași di la BucurescI, cealaltă parte au 
plecat ou trenurile de seră și de dimmâță 
la Constanța spre a asista la festivitățile 
de acolo.

Astfel se termina memorabila serbare 
a inangurării podului „Regele Carol I".

Despre oele ce au mai urmat la 
țărmul Mării Negre preoum șl despre gen
tila și amicabila primire, ce au întâmpinat’o 

avea chiămarea, să cânte viâța necăsătorită 
ca oeva nenatural, și să provoce pe âspețl, 
ca cât mai curând să se scape de ea.

Legea papiană, precum și alte legi 
de natura acesta, îndreptate în contra bur- 
laoilor, s’au cassat pe timpul împăratului 
Constantin, însă mai târdiu ârășl au eșit 
la ivelă.

In Germania, in multe ținuturi au 
avut asemeni disposițiunl legislatorice va
lora pănă prin secolul al 18-lea. In Braun
schweig s’au cassat mai întâiu, la 1730, și 
după aceea au urmat acest esemplu și 
celelalte state germane. Locotenentele-co- 
lonel Thelen, care a murit la a. 1782 în 
Munster, a fost pâte cel din urmă burlac, 
ale cărui averi s’au confisoat, pentru-că nu 
s’a căsătorit. De atunci încoce nu s’au mai 
făcut confiscări, deăre-ce juriștii au recu
noscut ilegalitatea unei astfel de procederl 
și afară de aceea se făceau nenumărate 
proteste, între cari și unele comice. Astfel 
moștenitorii unui burlac avut, care murise 
în Miinchen, protestară în potriva oonfis- 
cărei pe motivul, că decedatul îșl dăduse 
tdtă silința de-a căpăta o f'emeiă, primi 
însă pretutindeni numai „corfe", și astfel 
fiind în tot locul refusat, nu din vina lui 
rămase osândit să trăâscă necăsătorit.

în deosebi representanții pressei din afară 
atât la plecare, cât și la întorcere, vă voiu 
vorbi într’o sorisâre ulterioră.

Discursul d-lui Duca.
Etă și textul discursului ținut de d-1 

Duca, directorul j căilor ferate române, la 
banchetul regal din Cernavoda:

Sire,
Inginerii Vă mulțămeso, că ați bine

voit, prin presența Vâstră și a Augustei 
Vâstre Familii, să faoețl și mai strălucită 
serbarea de acjl.

Inaugurarea liniei Fetesol-Cernavoda, 
menită să prelungâscă căile nâstre de co
municație pănă lâ mare, este o serbare ă 
națiunei; ea va însemna una din marile 
date în istoria propășirei economice a 
țărei; dâr ea este în aoelașl timp și cons
fințirea unei opere mărețe, săvârșită de in- 
gin r.i ro Lâul.

Când, în 1890, Majestatea Vostră a 
pus întâia piâtra a podului peste Dunăre, 
care cu drept cuvânt numără între luoră- 
rile cele mai de oăpetjniă datorite artei in
ginerului, Ea a voit să dea o nouă dovadă 
de solicitudinea Sa pentru lucrările folosi- 
târe țărei, și să îmbărbăteze po aceia, cari 
timp de 5 ani .veau să consacreze t tă 
inteligența, totă munca lor, la săvârșirea 
aces’ei opere uriașe.

Astădl, când isb nda a incu.unu si
lințele lor neobosite, să’ml fiă îngăduit a 
aduoe un meritat tribuit de laude d-lui 
Saligny, autorul proiectelor și directorul 
lucrărilor, inginerilor cari au fost colabo
ratorii săi devotați, marilor societăți Fives- 
Lille, Coekerill, Gărtner-Creuzot, și tuturor 
întreprinzătorilor, cari n'au cruțat nimic 
pentru a duce la bun sfirșit o operă plină 
de greutăți.

Sire, țâra se p6t. făli ou aceste lu
crări, cari dovedeso progresele făoute de 
corpul inginerilor în anii bine-cuvântațl ai 
Domniei Majestăței Vostre. Liniile nostre 
ferate, marile oăi naționale, ..ari duj la 
granițele țărei, luorările idraulioe, docunle 
dela Brăila și dela Galați, sunt atâtea do
vedi de muncă roditore a boestui corp. Și 
dâcă ținem îu eemă, că două treimi din 
inginerii, oarl au luat parte la esecutarea 
lucrărilor, al căror sfirșit îl sărbătorim as- 
tădi, sunt eșițl din scola nostră de poduri 
și șosele, o legitimă mândria trebue să 
simțim.

In 1866 abia 21 ingineri români 
erau in servioiul Statului; astădl ei sunt 
legiune și alcătues3 o-a doua armată, tot 
atât de nemărginit devotata Majestăței 
Vâstre și țărei, ca și aceea în capul oăreia 
ați oucerit, Sire, neatârnarea României. 
Aoâstă armată a progresului, care la vreme 
de nevoie ,a fi alături cu oea-altă pentru 
a apăra Tronul și Patria, are și densa, în

Protestul acesta li-se păru juriștilor 
înt’atâta de însemnat, încât imediat se 
iscă certă asupra cestiunei, oă ore câte 
corfe ar trebui să capete candidatul 
de însurătore, pentru-ca să pâtă fi liber da 
învinuirea, că el uresce și desprețuesce 
viâța căsătorită. Durere însă, acâstă ces- 
tiune și pănă astădl încă este neresolvată, 
dâcă nu cumva dor s’ar afla îndemnați 
âmeDii a lua oa normativ testamentul unui 
neguțător din Hamburg, care testase 12,000 
de mărci unei dame, care la timpul său 
îl respinse, și astfel îl disgust â de-a mai 
umbla să se însăre. După esemplul amin
titului neguțător deci o singură respingere 
ar fi o justificare suficientă pentru aceea, 
că cineva a rămas burlac. Insă cu tote 
acestea, după cum mai ales afirmă damele, 
bărbatul burlac nu se pote justifica înaintea 
lumei numai ou o respingere. O oorfă 
nu numără nimic, și fiă-care burlao să pe- 
țâscă atâta, pănă ce-șl află femeiă potri
vită. Decă el însă n’o face acesta, atunol, 
după părerea Englesulut, e un monstru, pe 
care statul are datorința se-1 împingă cu 
puterea în brațele unei soț;i.

(Va u ina). 

luptele sale paclnice, m rtii și răniții săi; 
aoestor victime ale datoriei, pe cari poeții 
nu le slăveso, noi cel puțiu le datorăm o 
duiosă amintire.

Sire,
Ați treout Dunărea ca să duceți oș

tirea la victorie; astădl treceți âr Dunărea 
oa să sărbătoriți o altă victorie, aceea a 
muncei în potriva elementelor.

In adevăr, câte greutăți erau de 
învms :

O tăiătură de 500.000 metri oubicl, 
1.000 m. de poduri și de viaduote peste 
Boroea, 2.000.000 metri cubici de ram- 
bleurl, apărați în contra apelor prin 200.000 
metri păirați de p^reurl zidite, un viaduct 
de un kilometru și jumătate în mijlocul 
bălței, altul de 900 metri, și tote aceste 
luorărl pentru a ajunge la ultimul și cel 
mai mare obstacol, Dunărea.

In zadar bătrânul fluviu a căutat să 
apere cu furie liniștea sa seculară, turbu
rată ou atâta îndrăsnâlă, deslănțuindu-șl 
valurile și înecând întrâga oâmpie, dela 
malul Dunărei pănă la malul Borcei ; lupta 
a fost crâncenă, dâr el a fost învins.

Fundațiuuile podului sunt coborîte la 
30 m. sub nivelul apelor miol; pare că el 
a înfipt cu dragoste rădăcini adânci în 
fundul rîului, ca nici valurile, nici sloiurile, 
nici furtunile să nu ’1 sdruncine ; stăpân 
să rămână pe țărmurile Dunărei, precum 
poporul român, cu tote dușmăniile, stăpân 
a rămas pe pămen.ul strămoșesc.

Ele se înalță la 30 m. d'asupra ape
lor mari, pare că »r vrea să coprindă într’o 
ochire cât mai mult din soumpa țâră, să 
arate cât de sus ea a ajuns, pare că vrea 
să qioă fiă-cărui, gândiți-vă ce a fost Mun
tenia, ce a fost Moldova, priviți ce sus este 
acum Regatul României.

Imense deschideri de 190 m. despart 
pilei'1, lăsând trecerei o cale largă, preoum 
largă a fost tot dăuna calea oe România a 
deschis progresului.

Și pe d’asupra stau așezate 5.000.000 
kilograme de metal, masă enormă, care a 
trebuit să fiă ridicată la 30 m. înălțime.

De oțel este corona pe care Româ
nia V’a pus’o pe cap, Sir. ; de oțel este 
brațul pe care Romârna îl întinde Dobro- 
geij ca un simbol de veclnioă unire și de 
puternic sprijin.

Etă podul „Regele Carol I.“J
El portă numele Vostru, Sire, căci 

prin nestrămutata Vostră înoredere, în fo- 
loBele ce țera va trage din aoâstă luorare, 
visul Majestăței Vostre, de aoum un sfert 
de veac, este adl îndeplinit.

Sire,
Spre isvorele Dunărei, strămoșii Voș

tri au clădit un mândru castel, lâgănul 
unei ilustre dinastii; spre gurele Dunărei 
a-țl clădit un alt faini., monument. Urmașii 
Majestăței Vâstre îl vor privi ca o pildă 
de fapte mari, săvârșite sub Domnia Vos
tră ; er generațiile viitdre, văzând ou uimire 
podul „Regele Carol I", vor dice:

Carol vitez a fost în timp de luptă, 
mare șt înțelept Rege în timp de pace.

Er noi toți, Sire, cu inima plină de 
eea mai namărginită dragoste, spunem: 
Să trăițl Sire! Trăescă M. S. Regina! 
Trăâscă Dinastia!

Tisza la Oradea-mare.
Alaltă-erl am comunicat în soirile 

telegrafice, că Cotoman Tisza vorbind 
în 29 c. în calitatea sa de deputat 
dietal alegătorilor sei din Oradea- 
mare, între altele a atins și cestiunea 
naționalităților. Fostul ministru-preșe
dinte al Ungariei, care, putem c|ice, 
a fost creatorul șovinismului modern 
maghiar și al intoleranței față cu 
naționalitățile, cțise în vorbirea sa, 
privitor la naționalități, urmetbrele:

Voi vorbi, ca de altă-dată, așa și 
aoum despre cestiunea naționalităților. (Să 
audim, să auZim!) Și de altă dată mi-am 
desvoltat părerea și am dis, că statul, gu
vernul și societatea de-o potrivă au dato
rința de a procede in mod echitabil și preve
nitor față cu fiă-care cetățân de limbă ne- 
msghiară; și au datorința de-a respecta 

drepturile legale. Acesta o Zic eu și astăZb 
și probabil, că întâmplările din urmă ne 
lasă să sperăm, — Zic „probabil" — că 
incidentele recente vor fi în direcțiunea 
aoâsta ou bun efect, nu asupra nostră, se
minția ungară, ci asupra celor-l’alțl. Dâcă 
va urma faptul acesta, atunci noi din par- 
te-ne nu vom pregeta, să lucrăm, se dis
pară ort ce neînțelegere și amărăciune.

Insă precum de-o parte e de lipsă 
acâsta probă, de altă parte este forte ne
cesar, absolut necesar, oa noi întot-dâuna, 
în fiă-care miuut, să fim gata, ca statul 
ungar să procedă cu cea mai mare rigorositate 
față cu aceia, oarl luoră și agită contra 
esistenței, bunăstărei și constituției aces
tui stat. (Aplause frenetice și strigăte sgo- 
motose de „âljen").

Prin aoeste două mijloce, și adeoă, 
de-o parte prin respeotarea legilor și pre
venirea față cu alții, de altă-parte prin va- 
liditarea voinței tari și a potestăței față on 
aceia, asupra cărora n'are nici un efect 
prevenirea; prin aoeste două mijloce, Zlcr 
amintita cestiune, și dâcă nu va dispare, 
totu-șl va deveni mai puțin perioulosă, — 
dâcă peste tot a fost vr’odată perioulosă, 
oeea-ce eu nu am reounosout nici odată. 
(Așa este!)

Și acum- să ml permiteți, domnilor, 
să-mi ridic păharul și să doreeo, oa — după 
cum numai de curând o accentuase acâsta 
cel dintâiu Maghiar — fiă-care fiu al pa
triei, fără deosebire de nâm și de confe
siune, în asemenea mod, și cu asemenea 
însuflețire, să fiă âmplut de fidelitate cătră 
regele, („âljtn“-url însuflețite), de respect 
față cu legile (Vii aprobări), și de dra
goste înflăcărată cătră patria ungară, cătră 
poporul maghiar. („Eljen“-rl nesfârșite).

Din exposed ministrului de finanțe.
Clieltueli cu matricnlele. La motiva

rea budgetului pentru anul 1896, ministrul 
unguresc de finanțe arată, că suma de 
44.100 fl., ce se proiectase anul trecut în 
prinoipiu pentru salarisarea inspectorilor 
matriculsrl, nu este suficientă, dedre-ce 
pentru a putâ eseroia un oontrol strict 
asupra conducătorilor matricularl, trebue 
să se înființeze încă cinci posturi de 
inspectori matricularl, pentru a oăror 
salarisare s’a preliminat în budget un plus 
de 3136 fl., deși pentru doi din aoeștia, 
fiind-că vor fi numiți numai la 1 Iulie 
1896, salarul e preliminat numai pe o 
jumătate de an.

Nici suma de 527.100 fl., ce se des
tinase în principiu pentru salarisarea con
ducătorilor de matricule, nu i-a fost de 
ajuns ministrului, căci la acâstă rubrioă 
s’au preliminat în budget 740.000 fl., va 
să Zică cu 212.900 fl. mai mult, decât era 
prevecțut.

Va să dică se adeveresce și aici pro
verbul, oă socotâla de-aca9ă nu se potri- 
vesce ou oea din terg. Pănă era vorba nu
mai de proiect, cheltuelile cu introducerea 
matriculelor de stat erau presentate mai 
mici; aoum însă, când e să se pună legea 
îu praxă, cheltuelile sunt mai mari, ba 
vor fi cu timpul încă odată așa de mari, 
eăoi e mare numărul „patrioților", cari vor 
să se căpătuâscă.

*
Cheltuelile serbărilor și monumen

telor pentru mileniu. Intre celtuelile tran- 
sitorie ale presidiului ministerial pe anul 
1896 sunt prevăZute și următârele sume: 
Pentru statua S-lui Ștefan 30,000 fl.; pen
tru monumentele, ce sunt a-se ridica în 
cele 7 puncte ale țărei, 148,000 fl.; pen
tru serbările milenare 50,000 fl.

In motivare se arată, oă pentru sta
tua b-lui Ștefan s’au proiectat 200,000 fl., 
ce se vor plăti în cinci rate anuale, mai 
luându-se în ajutor și o colectă, ce s’a fă
cut pentru acest soop.

Pentru cele șepte monumente, dintre 
cari, cum seim, unul e proiectat a se ri
dica pe „Tâmpa" la Brașov, e preliminată 
în budgetul anului viitor suma de 148,000 
fl. în scopul, de a-se putâ ridica și desvâli 
acaste monumente negreșit în anul viitor. 
Cât vor cos<a cu totul aceste monumente 
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încă nu se scie. Tot așa stă lucrul și cu 
■cele 50,000 fi. votate pentru serbări, cari 
încă sunt numai provisorie.

Anglia și tripla alianță.
Corespondentul din Londra al dia- 

•rului „N. Fr. P.u a avut prilej să vorbescă 
ou un distins politician engles, oare se pre
tinde a fi bine întrodus în secretele politicei lui 
Salisbury. In deoursul conversațiunei a ve
nit vorba și la aceea, că adecă Anglia ce 
posițiă ia față de tripla alianță?

Bărbatul de stat engles a declarat la 
aoestea, că alianțele Angliei nu ar pută fi 
obiectul disouțiuDei în parlamentul din Lon
dra, pentru-oă acest luoru ar alarma spiri
tele atât în Elysâe cât și în Kreml; dâr 
acest luoru nu ar pute fi aprobat niol 
din punot de vedere internațional. De alt
cum cestiunea alianței nu se pote aduoe 
înaintea parlamentul, de-dreoe nu se pote 
faoe obieet al discuției publioe nici din 
acel punot de vedere, pentru-că s’ar putea 
întâmpla, ca cestiunea alipirei de tripla 
alianță să nu întrunâsoă eventuala ma
joritate.

— D-vâstră așadâră presupuneți și ast
fel de eventualitate? — întrebă corespon
dentul.

— Nu scrutez lucrul acesta, — fu răs
punsul — cu tâte că în parlamentul engles 
sunt mulțl, de bună sâmă, cari sunt ou 
trup cu suflet pe partea triplei alianțe, dâr 
cu tote acestea se absțin dela orl-oe alianță 
ou triplica.

— Și ce ținută ar avea Anglia în oa
șul unui răsboiu europân ?

— La niol un cas nu ar sta în neac- 
tivitate. Guvernul ar păși de bună sâmă 
înaintea parlamentului cu proeotui oa să se 
aprâbe participarea Angliei la răsboiu și 
încă pe partea triplei alianțe. Majoritatea 
parlamentului s’ar deolara nesmintit pen
tru participare și pentru alipirea de tripla 
alianță.

— Cum se pote aduce în oonsonanță 
cu afirmările D-vostre faptul acela, că cu 
ocasiunea visitei din urmă a împăratului 
german Wilhelm în Anglia, între pressa 
englesă și cea germană decurgea o schim
bare de idei în ton dușmănos?

— Pentru acea voce necuviinciosă fo
losită de un tliar mare engles, dâr nu se 

•va face responsabilă totă pressa englesă. 
Scriitorul acelui articlu din Standard nici 
decum nu a fost inspirat din partea gu
vernului. Niol despre guvernul imperiului 
german nu se pâte presupune, că ar 
•fi aprobat acele expectorărl publicistice 
contra Angliei, apărute în Berlin și în 
Hamburg, din cari s’a vădut, că vorbesce 
un filistru continental, care se mai uită 
la engles, chiar și acjl, ca la un comerciant, 
înțelepciunea de acest soiu se pote afla nu
mai în farsele germane vechi, oarl au dis
părut deja ohiar și de pe bina germană.

— Și acest răsboiu de pressă se fiă 
stricat ceva înțelegerei dintre Anglia și 
Germania ?

— Nici odată nu folosesce bunei înțele
geri a două state faptul, că pressa agită 
reciproc guvernele. Luoru firesc, oă ar fi 
mai bine când atât în pressa englesă cât 
și în cea francesă ar fi cultivată bună în
țelegerea în măsura, în oare, trebue să re- 
cunoscem, o cultivă destul de bine pressa 
italiană.

— Se vorbesce pretutindenea de un 
pact înoheiat între Italia și Anglia.

Ce-i adevărat din tote acestea?
— Atâta e sigur, că ajungerea la 

guvern a lordului Salisbury a potențiat nu
mai raporturile și de altfel amicale între 
Londra și Roma. Aduoe-ți-vă numai arniute 
de primirea cea splendidă a corpului de 
armată italian la Plymouth și de împreju
rarea, că ambasadorul engles la Roma a 
fost unicul diplomat, care cu ocasiunea 
iubileului de două-cjecl și cinci de ani al 
desohiderei Porții Pia, a arborat pe pala
tul său stindardul, în onorea unității ita
liene. Mai aduoe-ți-vă apoi aminte și de 
faptul, că cu jOcasiunea iubileului roman 
pressa englesă a scris în tonul acela cald, 
obicinuit numai cu ani înainte de acesta, 
pe oând era Palmerston, representantul 
Italiei în consiliul europân. I

— Anglia și Italia se par aliate* mai 
mult în Abisinia, pe teren afrioan, deoât 
în Europa?

— Nu mă îndoesc, că în oașul unui 
răsboiu europân Anglia și-ar impune mi
siunea de a apăra ou flota sa Italia în cen 
tra Franciei.

— Acest raport amical față de Italia 
este așa-deră o dovadă a pășirei Angliei 
în tripla alianță, pășirea ce o va face nu
mai îu cas de răsboiu ?

— La acest raport amical, — adause 
bărbatul de stat — se va adauge nu peste 
mult și raportul de alianță cu Germania. 
Acestuia i-ar urma un pact înoheiat cu 
Austro-Ungaria, ou privire la cestiunea bal
canică, și acest pact deja și esistă.

Anglia vrâ să arate oele mei intime 
simpatii față de fiă-care stat din tripla 
alianță, dâr declararea solidarității ou alianța 
triplă este reservată parlamentului, care 
se va face la oas de răsboiu. In Anglia 
este lățită tare credința, că în cașul unei 
oonflagrațiunl europene, ar fi în interesul 
ei se mârgă mănă în mână ou tripla 
alianță.

SCIWLE OSLO.
20 Septemvre.

Comunitatea de avere dela Caranse
beș și-a ținut adunarea generală de tomnă 
îu 24 Sept, n., fiind de față aprope toți 
representanții comunității, cum și fișpanul 
Iakabffy ca comisar guvernial. S’a votat 
proieotul de buget al Comunității pentru 
an. 1896 cu 94,266 fl. cheltuell și 125,427 fl. 
venite (nefiind soootite aici și lemnele de 
foo îd preț de 30—40 mii fl., ce se dau 
grănițerilor gratuit); âr al fondului oaselor 
cu 1078 fl. spese și 2590 fl. venite. In urma 
unui oonolus de mai ’nainte, prin care Co
munitatea s’a obligat a susțină în fiă-oare 
an câte 10 elevi la șoolă de agricultură din 
Logoj, pentru oarl plătesoe 1500 fl. la an, 
— comitetul a escris concurs pentru ocu
parea acelor locuri. Cererea mai multor 
locuitori din comunele Lindenfeld, Wolfs- 
bery, Weidenthal și Sodova vechiă, de-a 
li-se da 6000 jugăre de pădure ca să for
meze o coloniă, a fost primită cu modifi
carea, ca să li-se dea numai 1000 jugăre, 
pentru cari Comunitatea va avă să fiă des
păgubită, primind în schimb alte păduri 
dela erar.

—o —
încă un țeran român condamnat. 

Țăranul român Savu Oprișor al lui loan din 
Ocna-Sibriului a fost oondamnat Vinerea 
trecută, 27 Sept. n. din partea Tribunalu
lui din Alba-Julia la 21 dile temniță or
dinară, pentru-că la reîntărcerea dela pro
cesul memorandului a întâmpinat pe con
damnați ou un strigăt de „Să trăăscă“. 
Vom reveni.

—o—
Monarchul și mileniul. După cum 

anunță cjiarele din Budapesta, monarheul 
nostru, cu ocasiunea mileniului, va petrece 
în Budapesta dela finea lunei Mai pănă la 
începutul lui August 1896, și în decursul 
acestui timp va deschide în personă ședin
țele festive comune ale ambelor oamere. In 
noul palat al parlamentului se va espune 
vederei publice oâte-va cjile corona sântu
lui Ștefan. Apoi monarchul va deschide în 
personă și esposiția și va asista la trece
rea conductului festiv. Dela Budapesta va 
călători Majestatea Sa la Theben (Devâny) 
pentru de-a asista la desvălirea monumen
tului milenar ridicat acolo. Din Theben va 
călători la Semlin, unde se vor arangia fes
tivități la locul unde a murit loan Hunyadi. 
In 21 Septemvre 1896 monarchul va fi de 
față la desvălirea monumentului Măriei Te- 
resiă în Pojun.

—o—
P. S. S. episcopul Popea a plecat 

Duminecă la Băile-Erculane pentru rastau- 
rarea sănătății.]

— o —
Descoperiri de antici tați. Lângă Mă- 

nășturul Olușiului se află pe un delșor si
tuat la țermurul Someșului mie o bisericuță 
vechiă, pe a cărei frontispițiu se află o 
tablă vechiă de piâtră. Din tablă se pote I 

ceti, că aoâsta capelă e singura reminiscență 
rămasă din mănăstirea benedictină, ce s’a 
ridicat aoolo pe timpul regelui Bela al IV. 
Episcopul catolic din Alba Iulia, Lonhardt, 
ordonă de curând să se facă desgropărl în 
jurul biseriouței, și ast-fel pănă acum se 
descoperiră naia, zidurile, turnurile și 
cripta mănăstirei benedictine de odinioră, 
precum și zidurile, ce o încunjoră.

—o —
„Armonii! între Români și Maghiari*. 

Sub titlul aoesta „Pest. Ll.“ de erl publică 
următdrea scire, oe-i vine din Lugoș : „In 
Caransebeș s’a tinut la 28 o. adunarea ge
nerală iubilară a reuniunei învățătorilor ro
mâni greco-orientall. Din incidentul acesta 
se adunară toți învățătorii dieoeselor Ca
ransebeșului și Aradului, și asemenea 
luară parte la sărbarea Românilor și o mul
țime de Maghiari. Se desvăli monumentul 
fostului director preparandiei, Constantin 
Diaconoviol-Loga, ș cu acâstă ocasiune 
episcopul Nicolae Popea ținu vorbirea fes
tivă. Săra se întruniră ospeții la un ban
chet festiv, la care episcopul ținu un toast 
în sănătatea regelui și a guvernului.“

— 0—
Trecerea poliției în manile statului, 

piarul „Rendori Lapok“ aduce soirea, că 
servioiul polițienesc va trece cu totul în 
administrațiunea statului. Proiectul privitor 
la aoesta s’a făout deja pe timpul lui Hie- 
ronymi, și acum s’a mai modificat din par
tea aotualului ministru de interne și va fi 
așternut in anul viitor camerei. Mai întâiu 
vor fi luate în considerare municipiile pro- 
vă4ute cu jurisdicțiune, și directoratele po- 
lițienesol vor fi organisate chiar ca și oo- 
mandele districtuale ale gendarmeriei. Intre 
polițiă și gendarmeriă va esista un contact 
regulat. Centrala va fi în Budapesta.

—O—
Cu inspecționarea școlelor medii con

fesionale din Ungaria și Ardâl sunt încre
dințați pentru anul școlastic 1895/6 urmă
torii: Dr. Bela Erodi, Dr. Otto Homann, 
Ludovic Spitko, Dr. Anton Nemet, Iuliu 
Bâkâssi, Cornel Nătaf<*lussy, Eduard Szieher, 
Alexin Kuncz, Iosif Elischer, Francisc Du- 
nay, Emerio Pirchala și Dr. Oscar Asboth.

Mulțămită publică.
Vă rog, Știm. D-le Redactor, să-mi 

permiteți a esprima sincerile mele mulță- 
mite în mult prețuitul D-vostră diar ur
mătorilor D-nl, cari au contribuit prin con
cursul D-lor la susținerea mea în Brașov 
dela 1 Octomvre 1894 pănă la 1 Oot. 
1895:

Ilustrele D-ne Aglaia Cosoviciu (Cer
năuți), Elena Mocanu (din Brașov) Fio- 
rioa Costică Marinescu (din Ploesol) 
Andrei Carage paroch, Michail Draoinschi 
protopop și director seminarial; Gheorghe 
de Reus Mârza archipresviter și consilier 
consist., Dr. Al. Baron Hurmuzaohi, Dr. 
Georghe (Eusebie) PopovicI (Cernăuți), 
Emanuil Ciuntulsac archimandrit (Suceava), 
Leon FerlievicI paroch Camenca (Bucovina). 
Deosebite mulțămirl trebue să aduc D-lor 
Andreiu Carage, Michail Draoinsohi și Ema- 
noil Ciuntuleac, cari m’au povățuit și m’au 
ajutat atât materialicesce, cât și moralicesce, 
oa să mă pot susținea la studiu în decur
sul anului acesteia. Resplătesoă-le D-cjeu 
cu ..bine!

Brașov, 2 Oct. n. 1895.
Vasile L Lăzăreanu, 

lector și stud.

Sein telegrafice.
Viena, 2 Octomvre. Foia oficială 

publică numirea ministeriului Badeni.
Kielmansegg fu decorat cu marea 

cruce a ordinului Leopold.

DIVISE.
Jertfele resboiului Dr. Lagneau mem

bru al Academiei francese, voind a arăta 
jertfele în omeni, pretinse de resbeie, ne 
dă o statistică a Franciei pe suta din urmă 
de ani, în care statistică sunt espuși cu 
numărul ostașii căluți, dela revoiuțiunea 

francesă în câce: La erumperea revoluțiu- 
nei, Franoia dispunea de o armată de 
120.000 de omeni. In intervalul dela 1791 
—1800 Franoia a perdut în răsboiele diu 
Belgia, la Sambre, Maas, lângă Rin, în 
Pyrenei, AlpI, Vendâe, Lombardia și în 
Egipt 2.800,000 6meDl. In anul al IX al 
Republioei, fiind numărați ostașii, s’au aflat 
din aprope 3 miliâne numai 677.598. Aces
te răsbâie au oostat pe Franoia așa-dâră 
2.122,402 omeni. Dela 1801— 1815 (Water
loo) întregirea regimentelor a înghițit 
315,598 omeni. Cel ce întră atunol în âste, 
nici nu mai eșia. Luptele dela Austerlitz, 
Jena, Auerstădt, Wagram, Smolenso, Mos- 
cva, Berezina, Drezda, Lipsea, Paris, Tou
lon, și în urmă cea dela Waterloo au mis
tuit viețile aprâpe la două sute mii Fran- 
cesl. Epoca domniei lui Ludovio Filip pre
cum și cea următdre a republioei a II au 
fost relative liniscite, cu tâte că și atunci 
s’au purtat răsbâie, și așa numitele espedi- 
țiune grâcă și algeriană, precum și ocupa
rea Antwerpiei și-au pretins partea lor în 
sânge. Armata număra pe timpul aoesta 
215.0C0 de âmenl, âr mortalitatea era de 
22 la miă. Pe .timpul espedițjunilor afri
cane au căcjut mai mulțl ostași nu de 
glonțul inimioului, ci de diferite morburi 
și climă nesănătosă. Răsboiul orimeio a 
înghițit din 309.268 âmenl 95.615. Din ar
mata de 500.000, care a treout Alpii în 
Italia au perit 18.675, Răsboiul din China 
a pretins din 8000 de omeni 950, âr mor
talitatea ostașilor staționați în Cochin- 
china în deoursul la 19 ani a fost 48 la 
miă.

Literatură.
Doine și strigături din Ardeal, date 

a ivelă de Dr. Ion Urban Jarnik și Andreiu 
Bârseanu. Acesta este titlul uneia dintre 
cele mai bogate și mai bune coleoțiunl de 
poesii poporale ardelenescl, Tipografia A. 
Mureșianu Brașov. Conține 431 pagine, 
cu mulțime de doine de dragoste, de dor 
și jele, de mustrări și blăstămurl, doine 
haiduoescl, de-ale cătăniei, apoi strigături 
bătrânescl și oolinde. ;Cartea e însoțită 
de-o prefață de d-1 Andreiu Bârseanu, în 
care se arată, că buna primire, de care 
s’a bucurat acâstă carte la 1885, când s’a 
publicat prima edițiune, a îndemnat pe 
d-1 librar din Brașov, Nicolae Ciurcu, să 
scotă acâstă a doua edițiune, anume întoc
mită pentru popor. Costă un esemplar nu
mai 75 cr. De vândare la librăria editors 
Ciurcu în Brașov și la celelalte librării.

„ALBINA11 institut de credit și de economii-
filiala Brașov.

fl. 347.745,12

Conspectul operațiunilor de 
lui Septemvre 1895.

Intrate:

cassă in 1uh&

Numărar cu 1 Sept. 1895 fl. 4,716.37
Depuneri spre fructificare . n 102,374.02
Cambii răscumpărate. . n 78,541.22
Conturi curente .... n 130,370.11
împrumuturi pe efecte și alte

împrumuturi.................... n 7,971.-
împrumuturi pe producte . n 7,705.—
Monetă.............................. A 1,266.76
ComissiunI......................... fl 6,271.61
Interese și provisiunl . n 7,050.72
Diverse.............................. n 1,478.31

fl 347,745.12
E ș i t e :

Depuneri spre fructificare fl. 157,814,13
Cambii escomptate . . fl 99,681.38
Conto curent .................... 46,936.55
împrumuturi pe efecte și alte

împrumuturi..... n 11,335.—
împrumuturi pe producte . n 1,950.-
Monetă.............................. 5 533,17
ComisiuDl.......................... 12,525.70
Interese și provisiunl . . n 295.98
Spese și salare.................... 2,065.74
Diverse.............................. 4,101.35
Numărar cu 30 Sept. 1895 5,506.12

V. Bologa m. p. N. P. Petrescu m. p.
dirigent. adjunct.

1. Oncioiu, m. p.
comptabil.

Proprietar: Or» Aurei
Redactai responsabil: Oregoriu
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Cursul la bursa din Viena.
, Din 1 Octomvre 1895.

Renta nng. de aur 4% • • • • 121.80 
Renta de cordne ung. 4% • • • 99.30
Impr. căii. fer. ung. în aur 4y2°/o • 124.25
Impr. căii. fer. ung. în argint 4‘/2% 100.75
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 121.30 
Bonuri rurale ungare 4°/0 . . . 98.— 
Bonuri rurale croate-slavone. . • —.— 
Imprum. ung. cu premii .... 159.— 
Losurî pentru reg. Tisei și Segedin. —
Renta de hârtie austr................. 10085
Renta de argmt austr........................100.05
Renta de aur austr................................. 121.45
Losurî din 1860 ..................... .... 153.—
Acții de ale Băncei austro ungară. 1064.— 
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 488 75 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 405.10 
Napoleondorî.................................. 9.53
Mărci imperiale germane . . . 58.87’/2
London vista....................................120.20
Paris vista.................................. 47.55
Rente de corone austr. 4%. . . 101.95
Note italiene.................................. 45.45

Cursul pieței Brașov.
Din 1 Octomvre 1895.

Bancnote rom. Camp. 9.51 Vend. 9.54
Argint român. Cump. 9.46 Vend. 9.50
Napoleon-d’ori Cump. 9.54 Vend. 9.57
Galbeni Cnmp. 5.63 Vend. 5.67
Ruble rusescl Cump. 128. >/2 Vend. —
Lire turoesol Cump. 58.50 Vend. —.—
Mărci germane Cump. 10 76 Vând.
Soris. fono. Albina 5% 100.75 Vend. 101.75

Covdre pentru po- 
diim dm lână curată 
recomanda
2-3 Cari Pauli-

Depositul se află în „Hala de 
mărfuri “ din podul bătușilor.

A A

Cu ocasiunea întroducerei căsătoriei civile pentru împo- & 
dobirea localităților oficiale, îmi permit a recomanda d-lor 
conducători de matricule,

Portretul Maiestății Sale Regelui,
în diferite marinai, cai prețuri avantagiose.

Totodată am ondre a recomanda onor, public bogatul meu 
magazin de tablouri, oglindi, mobile de fer și de 
lemn, vestminte de dame, de bărbați și de copii.

Venerările se fac, — atât în oraș, cât și pe sate, — pe 
lângă prețuri moderate și serviciu solid, în rate hinare.

Cu profundă stimă:
ZS. SZOLLOSY, 

BSrașov, str. Porția î¥r. 58.

I

•I $ Nou Restaurant.

4444
«x

Publicație.
Se face cunoscut, că în <Jiua de 10 Octomvre 

st. v. a. c. se va ține licitație în Bucuresci (Româ
nia) la Ministrul de Resboiu, (Direcția 2-a Cavalerie) 
pentru furnisarea a 550 (cinci sute cinci deci) cai, 
pentru cavaleria permanentă și 700 (șepte sute) cai 
pentru călărași cu schimbul în condițiile caetului 
de sarcine, care se pote vede la menționata Direcție.

Ofertele se primesc cel mult până în diua de 
Octomvre 1895.

Pentru conformitate: șeful biroului

r - Căpitan Merișescu.

9
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777,3-3 bapnan mei

/— Marea Descoperire a Veacului \ 

ELIXIRUL GODWEAU este singurul leac | 
(fără nici o primejdie) în contra Neputinței. Vindecarea anemicilor, a Sleitilor, ele.

ÎNTINERIREA si prelungirea vietei-------------------- J __ ... ț_______
Administrația ELIXIRULUI GODIICEAU Îs PARIS, 7, r. Saint-Lazare 

BROȘURĂ GRATUITĂ TRIMEASĂ FRANCO DUPĂ CERERE

fiie/ie ELIXIRUL GODINEAU ți la BUCUREȘTI, la Iile IAMFIHE3CU, droghut; S
la JAȘl, la D.D. Frați BONTA, farmaciei. /

la Galați: STALSKI, farmacist; la Ploieștii la D-nil J. & L CHRISTESCU, drugoiștl; la 
Roman: la D-nulîi D. J. WERNER, farmacist; la Tulcea, farmacia la ,.MINERVA.“

BJHSSKSOTWmMlBUSKS8BiK^^HBSnBa^MBIMKDDaBKXS2E=:ra53S32aMBBnBanHAKSae<aQSSiă^ffirâ

M® Orele de cassă delai 8—L
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1 fel

Am ondre a aduce la cunoscința onoratului public, că

am Buat și deschis ""W 
Restaurantul d.ela „Hotel Bucarest.“
Me voi sili a satisface și aci pe onorații mei mușterii, 

cari m’au onorat cu visitarea și în Restaurațiile ce le-am avut 
până acum, cu un servițiu prompt și bun.

Pentru mâncări bnne și gustose este fdrte bine 
grijit.

Se află de venerare BE die Steinbruch cu 8 
păhărul. V I N curat și escelent din pivnițele lui Rbmer.

Cost ctî abonament, în loc, cum și la privați. 
Rugându-me pentru visitare cât mai numerdsă, sunt 

tdtă stima, gata spre serviciu:
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Chiar’ acum au apărut și se pot procura:

CEDICI flHTBU DOMINECl 
de celebrul orator, in Domnul adormitul 

ITTSTI^r FOFFIV.
Tomul Z

Acest tom constă din 32 cole tîpariu 8° mare și conține 
48 predice pe 39 Domineci.
Prețul unui esemplar cu porto francat e numai 2 fl. 35 cr.

Comandele sunt a se adresa la :

Tipografia „Aurora“ A. Todoran 
fclaeirla — Szamosujvăr.779.3-3

:'cA’:

X
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„ALBINA”

INSTITUT DE CREDIT ȘI DE ECONOMII
FILIALA BRAȘOV

9

jrÎMSCB depuneri spre fructificare j]6 1310 4 2°'o
netto, solvindă însăși darea de interese;

SCOHtBZă polițe comerciale CD SSV,

aCCOrflâ Împrumuturi cambiale și cambial-ipotecarî [[[ {j°0; 
(MD credite în cont corrent 3^“" avanugidJ 
DCCM împrumuturi pe hârtii de valore, monede, 

giuvaere și mărfuri CD 6° (/
CDnmeră și vinde nioiiefle șj hârtii ic valora

indigene și străine, în specială de cele românescl;

rescBinjerâ cnpone, eswjim ciidoie 
cumpdră cdîb flela efecte române; 
efec ud 'Zi°“ tassări si plă|i 
esecutaîn 
închiriază

Giro-Conto
la. "bazica,

Austro-Ungară.
\________ «

Cec -Conto 
la postă, 
Nr. 505.

_______r

I!

f

I
J

pe piețele din țeră și 
streinătate, 
înnnn sub cele mai ief- 
Idllbd tine condițiuni;

magazine și locuri libere de depou, toriX 
său straila. GĂrii A1‘. 45, care, situații nemijlocită lângă 
gara drumului de fieră de stată, e legată prin șine proprii cu 
acesta și investită cu dreptulu de vămuire și cântărire oficiosă 
prin organele drumului de fierfi de stată;

Îpimnnpn îR calitatea sa ca representanță principală a so- nfnrifn 
llllluuiiU cietății de asigurare EQUITABLE din New-York Uliii LU 

penlrn asiorari pe viola ““S parti-
Onorabileloru administratiuni de fonduri si p. t. D-loru 
capitaliști le recomandă pentru plasarea de capitale 

Scrisurile fondare de 5° 0 ale „ Albinei1* 
ale căroru eupone se rescinnjierâ semestrul® fără nici o 

«letragere^ șl cari se află <le v£n«țare ii» cursul ililei a bursei 
«lin Budapest», în piese «le 500, fOIMI și îîflflfl «le corone. 
Comparendu cursurile și produsul® celorlalte efecte indi

gene, se pote susținea cu tot® dreptul®, că 

Scrisurile fondare „Albina" de 5°0 
sunt® ixți relativ® cele m a i ieftine și totodată mai 
p r o <1 u c t i v c «lin efectele cotate Ia bursa din» filudapesta.

Bonitatea absolută a foucier?lor „Albina" e garantată 
prin valorea celu puținii întreită a ipotecelorîi pe ba^a cărora 
se esmitu, prin fondulu specialii de asigurare a scrisuriloru 
fonciare care e de fl. 200,000 și în fine prin totalitatea ori 
și cărei alte averi a institutului.
’ 76-*
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Tipografia A. Mureșianu, Brașov.
IX!


