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Brașov. piața nara STr. 30.
Scrisori ncfra‘ficat<s nu ac 

primesc. — Minuaeripto na au 
SO trimet.

INSERATE sg primase la Admi
nistrațiile în Brașov și la ur- 
mătârole Birouri da anunolurî: 

în Viena: Jf. Dukes, Heir.rich 
Schalek, Rudolf ăfosse, 1. Oppeliks 
Nachfolger; Anton Oppelik, J. 
Datineocr, In Budapesta : 1. F. 
Goldbsrgerg, Eckstein Bernal; în 
Bucur eacî: Agcnce Havas, Suc- 
ciirsaie de Eoumanie ; în Ham
burg: Karolyi (Ss Liebmann.

Prețul Inaorțlunllnr: o seria 
garmond pe o colână 8 or. și 
80 cr. timbru pentru o publi
care. Publicări mai dese după 
tarifă și învoială. 4

Reclame pe pagina a 3-a o 
serin 10 cr. seu 30 bani.

XuIZS.

„Gazeta" iese în flE-cart ti.
Abonamente neutru Austro-Ungaria: 
Pe uu an 12 fi., pe șese luni 

6 fi., pe trei luni 3 fi.
N-rii de Dumlnooi 2 11. pe an.

Pentru România si străinătate:
Pe un an 40 franof, pe șâso 
luni 20 fr., pe trei lunî 10 fr. 
N-rii de Duminecă 8 frnnol.

Se prenumără la tâte onciolo 
poștale din întru și din afară 

și la dd. Qoiectori.

Abonamentul jutn Brașov 
adminietratiunea. piața -iaro, 
Tfirgul Inului Nr. 80'Jetagiu 
X.: pe un an 10 fl.. pe nâae 
luni 5 fi., pe trei luni 2 fl. 50 ar. 
Ou dusul în caiă: Pe un an 
12 fl., pe 8 luni 6 fi., po trei luni 
3 fl, Un esomplar 6 cr. v. a. 
fiâu 16 bani. Atât abonamen
tele cât și inaerțiunile sunt 

a se plăti înainte.

04 Brașov, Luni-Marfi 17 - (29) Septemvre

Serbarea dela Porțile de Fier.
(Raport special al „Gaz. Trans.“) 

Orșova, 26 Septemvre sâra.
Pe când miniștri, delegațiunile ca

merelor, oonsulii, deputațiunile clerulilor, 
corpul oficeresc etc. așteptau la gară sosi
rea Majestății Sale isbucm o ploiă toren
țială de gândeai, că te afli în vr’unul din 
ținuturile tropice, unde ploile se varsă ca 
cu ciubărul. Drumul dela gară pană la 
oraș era numai o baltă.

Majestatea Sa a sosit punct la 3 ore. 
La gară erau întruniți spre întimpinarea 
Suveranului tote somitățile din monarchiă, 
miniștri comuni, oei austriacl și ungureecl, 
delegațiunile celor două parlamente, repre- 
sentanții oierului, diplomații și oonsulii, cor
pul oficeresc și mulțl membri ai parlamen
telor străine, din cei ce au luat parte la 
conferența interparlamentară din Pesta eto.

După-ce monarohul a părăsit vagonul, 
fu salutat de fișpanul comitatului Caraș- 
Severin, Iakabffy. Dup’aceea împăratul în
tinse mâna archiduoelui losif și generalilor 
Fejervary și Waldsiătten, și urmat de ei 
trecu în revistă oompania de onore. Dup’ 
aceea se întbrse spre miniștri unguresc!, 
Banff y și Daniel și apoi schimbă oâte-va 
ouvinte și cu contele Badeni, și cu doi 
episcoul unguri.

Urmat de archiducele losif și de mi
niștri împăratul plecă dela gară în trăsură 
deschisă în oraș. Cu totă vremea rea stradele 
erau îndesuite de popor. Românii noștri gră
niceri mai ales erau în mare număr repre- 
sentațl. In tot parcursul drumului pănă ’n 
oraș Majestatea Sa a fost aclamat de stri
găte de „Se trăescă!u, cari erau mai pu
ternice decât tote, apoi cu strigăte de 
„Hoch!“ ale Șvabilor și cu puține „El- 
jen!“-url ale păturei suprapuse ungurescl.

Firesce, că în urma vremei rele, la 
intrarea în oraș uniformele scumpe, dâr 
mai ales costumele miniștrilor și magna
ților unguri, au suferit mult.

La oficiul central de forestieri a des
cins Majestatea Sa cu suita și aci a primit 
și deputațiunile.

A venit la rend mai întâiu corpul di
plomatic, apoi comisiunea dunărenă, în care 
România era representată prin d-1 general 
Pencovicl; miniștri comuni;, secțiunea ma
rinei, în frunte cu admiralul br. de Ster- 
neclc, miniștri austriacl, cei ungurescl; am
basadorii, consulii; președinții și deputa
țiunile ambelor parlamente din Viena și 
Budapesta, preoțimea romano-catolică din 
diecesa Cenadului, sub conducerea episco
pului Dessewff'y.

Urmând acum primirea clerului greco- 
catolic al diecesei Lugoșului, vicarul capi
tular Revdss; Domn Petru Popp se adresa 
cătră Majestatea Sa cu următor ea alocu
țiune :

Majestate cesară și regeseă apostolică! 
Prea grațiose Stăpâne!

Clerul diecesei gr. cat. din Lugoș sa
lută totodată în numele credincioșilor săi 
persona sfințită a Majestății Vâstre cu o- 
magiele sale cele mai pleoate, din inciden
tul acestei sărbărl memorabile pentru pa
tria nostră.

Diecesa Lugoșului, oare a apărut ca 
un Fonix din cenușa vechei diecese a Ba
natului, primesce pe Majestatea Vostră, ca 
pe intemeitorul ei, inspirat de zel apostolic, 
cu simțemintele mulțămitei celei mai cor
diale, și ou bucuriă se folosesce de ooasiune 

oa să-și esprime fidelitatea sa neclintită 
față ou regele încoronat.

Cu tâte oă diecesa nostră, în urma 
dotațiunilor sale modeste, nu pâte des- 
volta strălucire esternă, totuși, în privința 
spirituală, și în privința moravurilor, cari 
îl caracterisâză ou deosebire chiămarea, 
pote emula fără sfiălă cu oalelalte diecese 
bisericesol.

Fidalitate neînfrântă eătră tron, res
pectare sinceră a legilor și guvernului, de
plin zel pentru împlinirea datorințelor nâstre 
bisericesol și cetățănescl, și mai ales îndem
nul credincioșilor noștri la o viâță morală 
și religiâsă: acestea formăză, ca totatâte 
caractere ale chiămărei sale, garanția si
gură a viitorului său, basa liniștitâre și 
puternioă a esistenței dieoesei nâstre.

Având fericirea de-a reoomanda în 
direoția acâsta, cu ocasiunea acestei săr
bători, sortea diecesei nostre grației prea- 
nalte și sprijinului părintesc al Majestății 
Vâstre, nu încetăm a ridioa din adâncul 
inimilor nâstre rugăciunile nâstre cătră 
Atotputernicul pentru o guvernare lungă, 
ferioită și gloriâsă a Majestății Vostre spre 
binele bisericei nâstre și a patriei nostre.

Majestatea Sa răspunse următorele: 
„Me bucur, că, întâlnind clerul 

diecesei gr. cat. din Lugoș aici, pot 
primi cu mulțămită asigurarea fide
lității sale neclintite. Dovedesce des
pre conceptul liniștit al chiămărei 
sale corecte, că el crede a afla ga
ranția sigură a viitorului diecesei 
sale în înplinirea egală a datorin
țelor sale bisericesol și cetățănescl ; 
și decă el va remâne pe calea a- 
cesta, atunci îl remâne pentru tot 
timpul asigurată grația mea și spri
jinul meu“,

După clerul Lugoșului a fost primită 
deputăția greeo-orientală română a diecesei 
Caransebeșului, în frunte cu Prea Sânția 
Sa episcopul Nicolae Popea. Acesta se adresa 
cătră Majestatea Sa cu următârea vorbire: 

Majestatea Ta cesară și apostolică regeseă! 
Prd induratul nostru Rege și Domn!

Cu mare bucurie a inimilor am primit 
soirea despre venirea Majestății Tale în 
aoeste ținuturi extreme ale Monarchiei, 
locuite de un popor, care totdeuna, în cjile 
grele ca și în cele ușâre, în timpuri furtu- 
nose oa și în cele senine, ou mândriă s’a 
numărat și să numără între cele mai cre- 
dinoiâse și în adevărat înțeles patriotice 
popâre ale Majestății Tale, și ai oărui fii, 
foștii grănioerl români de odiniâră, în mare 
număr și cu multă bravură au luptat și 
luptă pe oâmpii bătăliilor gloriosei nâstre 
armate austro-ungare.

Pătrunși de aoeeașl credință și însu
flețire a înaintașilor noștri pentru prea iu
bitul nostru Rege apostolic, venim și noi 
în umilință și venerațiune pentru ca și ou 
acestă ooasiune să esprimăm cele (mai sin
cere, mai căldurose și tradiționale omagii 
de oredință șl alipire cătră Majestatea Ta, 
și prea înalta Casa domnitore, din partea 
credincioșilor biserioei nâstre greoo-orien- 
tale române a diecesei Caransebeșului.

Devotați aoestor sentimente de iubire 
și de patriotism probat și nefățărit ; consoii 
de benefioiile, oâte le avem isvorîte din 
nobila și părintesoa inimă a Majestății Tale, 
și în firmă speranță, oă și în viitor bise
rica nâstră se va învrednici de puternioul 
scut și grația regală, deopotrivă cu oele- 

lalte biserici din patriă, Vă urăm, Mejes- 
tate, din adâncul inimilor nâstre, ani mulțl 
și fericiți, spre buouria și fericirea numă- 
rosalor popâre de sub gloriosul sceptru al 
Majestății Tale!

Să trăescă Majestatea Ta !
La alocuțiunea acâsta Majestatea Sa 

răspunse:
„Cu plăcere iau la cunoscință 

omagiul ce mi-1 aduceți, precum și 
asigurarea despre alipirea fidelă și 
patriotismul sincer al D-vostră. După 
ce eu nutresc aceeași iubire părin- 
tescă pentru supușii mei fideli, fiă 
de ori-ce religiune, fi asigurat, că 
și credincioșii'bisericei române gr. or. 
în manifestarea amintitelor simță
minte, pot conta totdâuna la spri
jinul și grația mea“.

Au mai fost primite în urmă depu
tăția diecesei serbescl a Verșețului, condusă 
de episcopul Zmejanovicl; apoi deputăția 
reformaților și a evangelicilor; a israeliți- 
lor. In fine fu primit corpul oficeresc apoi 
deputațiunile comitatelor învecinate și cor
pul technic dela lucrările canalului.

Primirile oficiale s’au terminat înainte 
de 6 ore sera, er împăratul plecâ imediat 
pe bordul vaporului „Francisc losif11. Și 
acum ploua de vărsa, cu tote acestea era 
mare aglomerația de popor pe stradă.

Orașul Orșova a fost împodobit și în- 
frumsețat ca nicl-odată. Casele sunt pa- 
voasate. Din curtea gărei pănă ’n oraș pre
cum și pănă la imbarcader, fâlfăe pe stâlpi 
frumos decorați pe lângă drapelul unguresc 
și drapelul României și al Serbiei. Nici un 
drapel austriac nu am vecțut.

* 
* *

Orșova, 28 Septemvre. Primirea 
de cătră Majestatea Sa a clerului ro
mân, cu ocasiunea inaugurărei cana
lului dela Porțile de fier, a fost prea 
grațiosă, cu deosebire la alocuțiunea, 
în care s’a făcut amintire de cre
dința neclătită cătră tron a foștilor 
grănițeri, rostită de cătră episcopul 
Popea, conducătorul deputațiunei gre- 
co-orientale române din diecesa Ca
ransebeșului.

După răspunsul dat, Majestatea 
Sa a cjis, că ia causat multă bucu- 
riă întâmpinarea ce i-a făcut’o po
porul român în tote localitățile, pur
tând îmbrăcămintea sa de odiniâră gră- 
nițerescă.

Orșova, 28 Septemvre. Serbarea 
inaugurărei de ieri, favorisată de un 
timp frumos, a decurs splendid. Re
gele Serbiei a sosit diminâța la 8, 
âr Regele Carol cu 15 minute mai 
târepu. Ambii au fost primiți la gară 
de M. S. împăratul, care a strîns 
mâna regelui Serbiei, 6r pe regele 
României l’a îmbrățișat și l’a săru
tat. Majestățile Lor se suiră apoi pe 
vaporul „Francisc losif11, care, îm
preună cu flotila, înaintâ pănă la 
noul canal. Aici vaporul împărătesc 
între salvele de tun ale bateriei ro
mâne de pe mal a rupt fringhia 
împodobită cu flori și pusă de-a cur
mezișul canalului. Episcopul Des
sewff'y împreună cu ceilalți prelați 
binecuventă canalul. In toastul său, 
Majestatea Sa împăratul declară ca
nalul de deschis, accentuând pre- 
sența celor doi Snveranî ai țarilor 

amice riverane, pe cari este fericit 
ai vede întruniți la marea operă. 
Suveranii României și al Serbiei 
ciocniră cu împăratul cu pocalele de 
aur presentate lor. Cele șâse regi- 
mente române postate la țărm, pre
cum și vasele de răsboiii române sa
lutară cu salve serbarea, er pe țăr
mul Sârbiei o imensă poporațiune 
isbucni în aclamări. După terminarea 
ceremoniei, monarchii se întărseră 
la Orșova și de aci plecară la Me- 
hadia.

întemnițări, prigoniri și procese fără 
sfârșit. Sub acest titlu „Tribuna11 comunioă 
mai întâi, că, în urma recursului, fiind re
dusă pedâpsa d-lui Dr. Raliu pentru 
iscălirea ounoscutului „Manifest1* al ce
lor 7 membri din comitet, dela 10 la 8 
dile arest și dela 100 fl. la 50 fl. amendă, 
d-1 Rațiu a cerut să-și pâtă împlini pe- 
dâpsa. Nefiind însă odăi la polițiă, l’au avi- 
sat să se adreseze la procuror, adecă să-și 
isprăvescă pedâpsa, cerând să fiă înohis în 
arestul ordinar. D-l Dr. Rațiu însă a re- 
monstrat și a pretins să i-se dea arest po
lițienesc, cum presorie seutința. In fine i-s’a 
dat odaia de pază a pompierilor, întune- 
câsă și umedă. D-sa a protestat însă din 
nou, pănă oe în cele din urmă au fost 
siliți să-i dea o odaiă igienică. Așa a pă- 
țit’o și d-1 Patima din Alba-Iulia, cu deo
sebirea numai, că D-sa a intrat în arestul 
ordinar, unde a fost maltratat după regu
lamentele de acolo.

*
Joia trecută s’au pertractat ârășl două 

procese politice pentru agitațiă, în Alba- 
Julia. Doi țărani români: Ilie Crăciun a lui 
Nicolae și Mănițiu loan Mănițan, acusați 
pentru că în cârciuma din Doștat (Alba 
inferioră) ar fi cjis în presența mai mul
tora, că „legile ungurescl sunt nedrepte, 
legile nouă bisericesol sunt păgâne11, că 
„nici în Turcia nu sunt astfel de legl“ etc. 
doi gendarml i-au denunțat și aceștia au 
fost chemați oa martori contra lor. Bieții 
țărani fură osândiți fiă-care la oâte un au 
închisore de stat și spese procesuale.

In al doilea prooes au fost acusați 
preotul loan Morariu din Poiana Aiudului, 
învățătorul Cruoian Simu diu Ciufud, și 
teologul loan Simu. Ei au fost aousațl, că 
au înființat în Ciufud un cor biserioeso, 
care a cântat oânteoe „revoluționare11 ro
mâne. Tot doi gendarml au mărturisit con
tra lor.

loan Morariu a fost oondamnat la 
un an și jumetate închisore de stat și 
300 fl. amendă; Cruoian la un an, și loan 
Simu la șâse luni închisore de stat, și oâte 
100 fl. amendă. Aousații s’au purtat brav 
și au vorbit numai românesoe. Apărător a 
fost d-1 advooat Rubin Patița.

*
Mâne, Marți, 29 Septemvre, se va 

pertracta la Clușiu procesul de pressă in
tentat „Tribunei11 pentru artioolul „Bise
rica și Soâla“, scris din inoidentul mile
niului.

Frumâsă ilustrația pentru serbările 
dela Buouresoi!

Disolvarea camerei. Privitor la disol- 
varea oamerei ungare și la nouele alegeri, 
semiofioiosul „Politikai Ertesită'1 publioă, 
cum cjice ea pe basa de unirormațiunl au
tentice, 'următorele: „Ministrul-președinte 
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baron Banffy are deja în mâni rescripiul 
preanalt privitor la disolvarea camerei. Ba
ronul Banfîy călătoresce astăijl la Porțile 
de fier și se întoroe la 28 o. Camera de- 
putaților pănă la 1 Octomvre nu va ținâ 
nici o ședință, și în timpul acesta cade vi- 
sita Majestății Sale la Regele României. 
La 4 Octomvre, cu inaugurarea podului 
vamal, se sfârșesce șirul sărbărilor milenare 
statorite conform programului, și după 4. 
Octomvre se va ceti în cameră rescripiul pri
vitor la disolvare. După esp’rarea timpului 
minimal legal, adecă trei săptămâni după 
disolvare, se vor începe nonele alegeri. 
Totodată „Keleti ErtesiW reproduce o e- 
nunciațiune a ministrului-președinte, făcută 
în cameră, după care partidul liberal în 
fiă-care cere eleotoral singuratio îșl va pune 
oandidații săi.

Adunarea generală,
ci „Societății pentru Fondul de 

teatru român".
(Raport special al „Gazetei Transilvaniei"). 

Făgăraș, 15 (27) Sept. 1896.
AstăcJI se ține pentru întâia-dată în 

orășelul istoric Făgăraș adunarea generală 
a Societății pentru crearea unui fond de 
teatru național român, — sooietate, care, 
preoum se scie, ocupă locul al doilea între 
societățile de cultură naționale ale Româ
nilor de dincoce de Carpațî.

Eram siguri, oă Românii făgărășenl 
vor da importanța cuvenită acestei serbări 
culturale a nâstre, mai ales fiind-că de 
prin 1889, când s’a ținut aiol adunarea 
generală a Asociațiunei Trausilvane, Ro
mânii făgărășenl n’au avut ocasiune de-a 
se bucura la ei acasă de o serbare în 
stil mai mare, cum este serbarea de 
acum.

prevsdsrfîa acostorft plscftrăm din 
Brașov o societate frumâsă de Români 
pentru a asista la acestă serbare a fraților 
făgărășeDl. Am plecat erl, Sâmbătă dimi- 
neța la ârele 8, de-odată ou membrii Co
mitetului acestei sooietățl, oare comitet, 
după cum se scie, din anul trecut și-a 
strămutat sediul în Brașov. Printre noi 
era și președintele Societății, d-1 losif 
Vulcan, unul dintre meritații întemeiătorl 
ai aoestei frumoae instituțiunl oulturale a 
nostre.

Călătoria pănă la Făgăraș a fost una 
din cele mai plăoute. Timpul a fost favo
rabil; în VlădenI făcurăm o pausă, unde 
luarăm un dejun comun, ce dinainte fu
sese comandat prin secretarul II al comi
tetului d-1 Vas. Goldiș, oăruia avurăm a 
datori arangiarea acestei frumose călătorii. 
La Șercaia, după oum era programul, se 
alătura la cele patru trăsuri ale nostre 
încă o a cincia trăsură, a d-lui Dr. lancu 
Mețianu din Zârnesci, care încă era plină' 
de domni și dame.

La Făgăraș am ajuns pe la orele 4 
p. m. Impresia primă, ce am dobândit o 

' intrând în aoest oraș, nu ași pute-o numi 
niol de cum favorabilă. Părea, că frații 
făgărășenl nici n’au avut soire despre so
sirea nostră, căci nu se vedea nici cel 
mai mio sămn de interesare. Am avut no
roc cu venerabilul d-n vicar Basiliu Bațiu 
și ou d-1 președinte al Sooietății „Progre
sul din loc, Dr. loan Șenchea, cari ne în
tâmpinară la stradă pentru a ne indica locul 
ouartirelor destinate pentru comitet și 
ospeții sosiți. D-1 președinte Ios. Vulcan 
a fost înouartirat în frumosule oase ale 
d-nei Zinoa Român, âr pentru membrii 
comitetului și ceilalți âspețl sosiți au fost 
pregătite ouartire bune pe la singuraticele 
oteluri mai alese din loo și pe la privați. 
Cum aflu, au fost pregătite ouartire pen
tru vre-o 70—80 ospețl; neajunsul a fost 
numai, că n’a avut cine să conducă ospeții 
la ouartire, deore-ce afară de d-1 Vicar 
Rațiu și de d-1 Dr. Șenchea, cari pe 
lângă fotă bunăvoința nu puteau în același 
timp să facă mai multe de-odată, alțl Ro
mâni, oarl să se intereseze de primirea os- 
peților, nu s’au aflat în Făgăraș.

La 8 ore a urmat „s&a de cunoscințău 
la restaurantul „Mexioo“. Eram vre-o 50 
persons, dintre oarl jumătate o formau 

Brașovenii și Zernescenii, âr cealaltă ju
mătate preoțimea din localitate, câțl-va ti
neri, oâțl-va meseriași și doră 3—4 frun
tași din inteligența locală. Parte mare din 
publio o formau damele. Absența unora 
dintre fruntașii români din localitate ni-a 
fost bătătore la ochi și a făcut o impre- 
siuue neplăcută. Ne-a încântat mult în de
cursul serei escelenta musică de sub con
ducerea d-lui Rusu, care atât cu arcul, 
cât și cu vocea a dovedit multă dibăoiă 
în esecutarea cântecelor românesol. Conve
nirea a durat pănă la orele II.

Astăcjl, Duminecă, membrii Comite
tului, în frunte ou președintele, au asistat 
1b s. liturgiă mai întâiu în biserioa gr. 
cat., care se află la o mare depărtare de 
centrul orașului, er după aceea la biserica 
gr. or., ce este tocmai în centru.

După eșirea din biserică a urmat 
prima ședință în sala otelului „Lauritsch“. 
După ce se adunase un publio frumușel, 
între cari și câțl-va inteligențl din comu
nele din giur, la propunerea d-lui Dr. 
Șenchea s’a ales o oomisiă de doi membri, 
constătătore din d-nii Dr. lancu Mețianu 
și d-1 protopop luliu Dan, ea să învite pe 
președintele a lua parte la adunare.

Cam pe la 11 ore intra în sală, în
tre urări generale de „să trăâscă44, d-1 
președinte losif Vulcan, care desohise adu
narea prin următorul discurs ascultat eu 
multă atențiune:

Onorabilă adunare generală!
Societatea pentru crearea unui fond 

de teatru național român vine la D-vostră, 
Domnelor și Domnilor, ou un steag, pe 
oare străluceso cuvintele: „cultură națio
nală44.

Nu ne-am îndoit un singur moment, 
că presentându-ne între D-vostră devisa 
acesta, avem să fim bine primiți, căci Fă
gărașul și ținutul său au pagine frumose 
în istoria desvoltării nâstre culturale; er 
generațiunea de acuma nu pote decât să 
urmeze pe calea înaintașilor ei.

Văcjându-vă dâr grupați în giurul 
steagului nostru cu râvna d’a-1 sprigini ou 
concursul D-vostră moral și material: din 
capul locului mi-se impune datoria să vă 
mulțumesc, în numele sooietății nostre, 
pentru primirea oe faceți ideii, pe oare o 
representăm.

Nu ne mirăm de loc de acâsta, căci 
astădl nu este ideă care întru atâta să fră
mânte tote inimele românesc!, ca idea oul- 
turii naționale.

Ea ne stăpânesoe pe toți, cu o pu
tere elementară, căreia trebue să ne în
chinăm.

Pentru ea trăim, pentru ea jertfim tot. 
Și cu cât pedeoile se vâră mai mult 

în oale, cu atâta zelul de stăruință ne 
cresce și forțele ni-se oțălesc.

De unde acesta însuflețire?
Am învețat-o în școli?
Nu.
Este o caracteristică a sângelui nos

tru. O moștenire dela strămoși, cari pre
țuiau mai mult limba lor, deoât vieța.

O dogmă sfântă, oare ne înveță, că 
fără cultură națională avem să perim, că 
ea este paladiul esistenței nâstre.

O pârghie de frunte a culturei națio
nale este teatrul, oare îșl desohide porțile 
tuturora și răspândesoe lumină de sus și 
pănă jos ohiar și’n massele poporului, care 
nu soie oarte.

Etă ouvântul pentru care tote na
țiunile oivilisate au întemeiat teatre și le 
susțin cu jertfe mari.

Noi Românii din acâstă monarchiă 
înoă n’avem teatru, și totă mișoarea nostră 
de pe terenul acesta se reduoe la repre- 
sentațiile de diletanțl, printre cari în lo
cul prim trebue să punem oorurile vocale 
ale țăranilor noștri de prin Bănat.

Insă tocmai pornirea din popor a aces
tor mișcări arată invederat, că a sosit 
vremea să ne gândim și noi de mulțămirea 
trebuințelor nostre soenare, și astfel a is- 
bucnit idea să înființăm un teatru național.

Idee îndrăsnâță, căci la realisarea ei 
se cere un capital mare și pe noi nu ne 
ajută nimeni.

Trebue să adunăm numai noi dela 

noi, crucer cu crucer, tot ce putem da din 
prisosul oâștigat ou sudorea feței nâstre.

Cu tote acestea nu ne-am spăriat.
Ori cât de mare și ori cât de ne

ajuns ni s’a presentat fondul trebuincios, 
ne-am așe4at încrederea în consciința de 
element de cultură a neamului nostru, și 
ne-am pus pe lucru.

Am sciut, că veleități confesionale, 
frecări politice, neînțelegeri sociale, ambiții 
și antipatii personale, câte odată ne pot des- 
bina, dâr când ni-se cere sprijinul pentru 
cultură națională, toți Românii cinstiți uită 
supărările lor și dau mâna frățesoe spre 
a-șl face datoria pentru scopul sfânt.

Și nu ne-am înșelat.
Iu rândurile nostre, ba chiar în ca

pul întreprinderii, am vădut bărbați, cari 
pe alte terenuri profeseză vederi opuse, — 
aici însă lucrau în conțelegere, dândușl 
cea mai bună parte a sufletului lor.

Acestă conlucrare frățâscă a produs 
resultatul material de astădl; acâstă ar
monia să ne fiă devisa și în viitor, și 
atunci se fim s’gurl, că scopul nostru se 
va atinge mal curând, și ne vom vedâ visul 
cu ochii.

Invitându-vă cu totă inima, Domnelor 
și Domnilor la acâstă lucrare culturală- 
națională, — desohid adunarea generală.

La aoest discurs, urmat de sgomotâse 
și generale aclamărl, a răspuns în numele 
Românilor făgărășenl d-1 vicar Basiliu 
Bațiu. D-sa, într’o vorbire mai lungă și 
plină de cele mai frumose idei și senti
mente româuesol, arătă însemnătatea miș
cărilor năstre cu caracter cultural în cu
vinte forte măgulitore pentru Românii bra
șoveni; accentua între altele interesul mani
festat față de eestiunile nostre culturale și 
mai ales față de acestă societate, care sub 
oorotirea Brașovenilor a luat un avânt nou 
și îmbucurător, presentându-se ei în număr 
atât de demn și la acestă adunare.

Revenind în special la însămnătatea 
Sooietății pentru fond de teatru român, d-1 
vicar avu nemerita ideă de-a oița următo- 
rele pasagii din „Pantheonul Românu al 
d-lui președinte Vulcan:

„E adevăr ounosout de toți, că o so
oietate fără moralitate nu are durată, nu are 
viâța. Unul din institutele binefăcătâre, 
cari au misiunea dea’.'desvolta și înainta 
moralitatea, este teatrul.

Teatru este cea mai mare soolă de 
educațiune pe lângă biserică și scâlă. El 
este un templu al moralităței, al luminei și 
al sciinței. In el se desvoltă și se cultivă 
simțemintele cele nobile și înalte, simțe- 
mintele generbse, umanitare și naționale; 
el ne arată calea virtuții și a onorei, des- 
voltă în noi gustul frumosului, gustul bună- 
ouviinței, ne arată datoriile de creștini și 
patrioțl, ne înfățișâză ioona libertăței și a 
onorei, precum și relele despotismului, vi- 
țiului și infamiei.

El e ca și o esposițiune a virtuților 
și vicielor societății omenesol.

Acâstă soolă practică și distractivă la 
națiunile cultivate a ajuns a fi pânea mo
rală a poporului; e ounoscută influința ce 
o exercâză ea asupra moravurilor popo
rului.

Un teatru bine organisat, o soenă ri
dicată la înălțimea sa este oglinda mora
lității unei națiuni. Fără Biserică, fără scâlă 
și fără teatru nu pote fi vorba de cultură 
și moralitate, nu pote fi vorba de viitor de 
viâță; ferice de națiunea, care posede acâstă 
trinitate! Scena, redeșteptând suvenirile 
trecutului, reînprospetând gloriile străbune, 
victoriile, luptele lor pentru libertate și 
nedependința, ne înalță sufletul, stirnesce în 
inimele nostre «acra dorință de a-i imita, 
de a mai alege mortea decât dependința 
și umilirea.

E mare, înalta și nobilă chiemarea 
teatrului, și oând el soie a se ținâ ia înăl
țimea misiunei sale, oonduoe poporul la 
gloriă și mărire44.

Discursul d-lui vicar Rațiu, care cu 
multă fineță atinse și unele momente de 
actualitate și forte importante din raportu
rile vieței sooiale a Românilor făgărășenl, 
a fost întrerupt de aprobări și la urmă în
soțit de animate strigări de „Să trăâscă44.

După acâsta s’au aclamat oa notari ai 
adunărei d-nii: Vasiliu Goldiș și Ootavian 
Vasu. Secretarul prim al comitetului, d-1 
Virgil Onițiu, ceti apoi raportul comitetu
lui despre activitatea sa în decursul anului 
1895—96. (II publioăm mai la vale.—Red.)

S’a ales o comisiune de 5 membri 
pentru propuneri si esaminarea raportului 
oomitetului. Anume în acâstă oomisiune au 
fost aleși d-nii Vicar Bas. Batiu, Dr. A. 
Micu adv., Dr. Ioan Șenchea, Dr. Nio. Șer- 
ban, protonotarul Alesandru Bele.

Urma apoi raportul oassarului. D-1 
oassar Valeriu Bologa fiind impedeoat de-a 
veni, raportul a fost cetit în absența d-sale 
prin d-1 secretar II Vasiliu Goldiș.

Altă comisiune de 5 pentru esamina
rea raportului oassarului s’a ales din urmă
torii d-nl: luliu Dan protop., Lazar Nastasi 
profesor, I6n Dejenariu comptabil la „Fur
nica14, Ion Socaciu director alsoolei comer
ciale în Brașov și Nicolae Chiornița, pro
prietar în Cuciulata.

In fine s’a ales încă o comisiune de 
5 pentru oâștigarea de membri noi. Anume 
d-nii: Dr. lanou Mețianu, Aron Poparadu, 
preotul Nio. Clanța, Mihail Bardoși și Dr. 
Nicolae Șerban.

Ar fi urmat acum o disertația a d-lui 
Dr. V. Branisce, profes. în Brașov, der d-sa 
din causă de bâlă neputând participa la 
adunare, președintele închise ședința pe la 
âra 1, fiind eshauriate tote obiectele dela 
ordinea cjflei-

La două ore banchet. De seră pro- 
ducțiune teatrală și concert. Ședința a doua 
e anunțată pe mâne la 9 âre. Despre tâte 
aoestea raportul special va urma.

Visîta imperătescă 
în ISucurescL

(Dela corespondentul nostru special.)

Bucurescî, 14 (26) Septemvre, Inoă 
de erl după amâijl a început o circulațiune 
mare pe strade.

Au sosit forte mulțl din străinătate și 
din provincie.

Dela episoopie pănă la Grand Hotel 
de Boulevard trăsurile sunt oprite de a 
circula.

Acest centru al Capitalei e împodobit 
majestos, care impune prin seriositatea și 
estetica decorațiunilor.

Luni la amâtjl e vorba să sosâscă mai 
mulțl deputațl și senatori din Franoia, Bel
gia, Italia și Elveția sub conducerea mar- 
chisului Pandolfi.

Mai mulțl deputațl și senatori români 
se vor duce Duminecă sâra la Veroiorova 
pentru a-i întimpina.

A$I, Sâmbătă, la 9 ore diminâța a 
plecat M. S. Regele Carol I ou un tren 
special, însoțit de primul ministru și alțl 
demnitari la inaugurarea Porților-de-fier.

M. S. Regina a sosit asâră îu Ca
pitală.

Descrierea împodobirei orașului ur- 
mâză cu posta.

*
Iiifrumsețtsi'ea IBucui*esciIor.

Bucurescî, 14 (26) Septemvre.
Lucrările de înfrumsețare sunt aprope 

de a fi cu totul terminate. S’au făout tot 
posibilul din partea Primăriei și a autori
tăților publice, oa orașul să se presente în 
haina cea mai frumosă, decorat ou gust 
artistic pentru primirea înaltului ospe.

Cu deosebire au fost decorate oalea 
Grivița, oalea Victoria, bulevardul Elisa- 
beta și al Independenței pănă la CotrocenI, 
fiind aoesta drumul pe unde, oonform pro
gramei de primire, va treoe oortegiul împă
rătesc.

*
Un mare sucoes a dobândit fără în

doială direoția oăilor ferate române prin 
străluoita și în adevăr artistica înfrumsețare 
a gărei de Nord. Peronul gării a fost ame
najat și văpsit din nou. Salonul de recep- 
țiune e grandios ou mult gust și ou artă 
decorat. Pentru aoest salon s’a folosit hala 
oentrală, unde se depunea bagagele. La 
intrarea în sală se ridică două statue de 
gips, una înfățișind căile ferate, oealaltă 
posta și telegraful. Păreții salei sunt lu
crați în gips alb cu deoorațiunl artistioe 
aurite; pe păreți sunt așecjate oglindi mari. 
In cele patru oolțurl de jos sunt grote 
splenuid decorate ou fântâni artesioe îm
podobite cu plante esotioe. In păreți sunt 
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nișe ou statuete, între cari busturile împă
ratului și împărătesei, lucrate de soulptorul 
Tielgner din Viena, asemenea și bustul îm
păratului Austriei și a regelui României în 
marmoră. Un policandru uriaș eleotrio atârnă 
în mijlocul salonului. Tavanul este pictat cu 
figuri alegorice pe fond trandafiriu. In col
țurile de sus ale salei sunt fixați 4 ângerl 
cu ramuri în mâni, representând „victoria14, 
■âr sub plafond șâse oartușe cu cifra și cu 
cordna imperială. In mijlooul plafondului 
se vede o lanternă în formă de oordnă, 
din marginele căreia plâoă un feliu de bal- 
daohin cu mătasă alba și pluș albastru ca 
•ceriul.

Lângă ușa de eșire b salei imperiale 
sunt așecjate asemenea două statue, repre
sentând „pacea" și „propășirea44. In fruntea 
fațadei din curte se vede un mare cărtuș 
•cu inițialele „0. F. R.44 (oăile ferate ro
mâne) pe r6ta înaripată. Rota aoâsta se 
compune din candele fixate pe fund de 
lemn, cari vor fi noptea iluminate.

In drâpta și în stânga porții de in
trare se ridică două marl catargurl Vene
tians de câte 30 metri înălțime, purtând 
în vârf, unul vulturul împărătesc cu două 
capete, er celalalt vulturul român cu crucea 
în cioc. Aoeste catargurl ca și ceilalți stlîpl 
portă în mijloc oordnele imperiale și re
gale și stâgurile Austriei, Ungariei și Ro
mâniei.

*
Pe alea, ce duce în calea Grivița sunt 

așecjațl stîlpl înalțl cu drapele. La eșirea 
din 81ea gărei se ridică un arc de triumf 
monumental cu trei arcade împodobit cu 
drapele și cu echisâne aurite și în vârf cu 
corona împărătâscă. Frontispiciul portă in- 
scripțiunea : „Trăiâscă Majestatea Imperială 
și Regală Apostolică Francisc losef, împă
rat al Austriei, Rege al Ungariei44.

La punctul numit: „Mataohe Măoeia- 
rul“ se ridioă alt aro de triumf. Dealungul 
călei Grivița sunt aședațl stîlpl cu mărcile 
județelor și cu drapele. In vre-o două 
puncte se ridică tribune publice pentru 
spectatori.

*
Și mai frumose sunt lucrările de de

corare în calea Victoriei, două colosale ar
curi de triumf se ridică la otelul imperial 
și la biserica Crețuleseu. Pe piața palatului 
se ridică o mulțime de stîlpl de metal îm
podobiți ou medalione. cu mărcile județe
lor și ou drapele. Dealungul călei Viotoria 
sunt așecjațl tot astfel de stîlpl metalici cu 
stăgurl austriaoe, ungurescl, românescl și 
cu ghirlande de stejar. In piața teatrului, 
deoorațiunile sunt și mai bătătâre la ochi.

*
Fântâna monumentală dela Sărindar, 

este o lucrare de-o deosebită artă. Base- 
•nul este înounjurat de patru statue, er în 
mijloo de-asupra avuzului se ridică statua 
„Păcei44.

Lângă squarul Sărindar, la cele patru 
colțuri ale călei Victoriei se ridioă patru 
stîlpl înalțl în vârf ou vulturi, având ari
pile desfășurate, oarl vulturi vor țină o 
coronă gigantioă de metal împodobită cu 
pietrănl, corona casei împărătesol.

*
Și pe bulevardul Elisabela de-o parte 

și de alta stîlpl cu stâgurl. Tote locurile 
virane au fost frumos împrăjmuite, aci se 
văd mai multe tribune publice.

*
In dreptul șoselei, oe duce la palatul 

prinoiar dela Cotrocenl este un nou arc de 
triumf, având pe deoparte corona impe
rială, er pe cealaltă cea română, pe de
asupra vulturi auriți. In drâpta și în stânga 
un șir de tribune publice, unde se vor da 
bilete de intrare gratuite. In fața aoestora 
se ridioă mulțime de stîlpl pentru stin
darde.

La intrarea în palatul Cotrocenl s’a 
construit un portic grandios, în mijloo ou 
o fântână și la amândouă părțile cu statue.

Tote edificiile publice vor fi pavoa
zate, âr sera împreună cu monumentele 
publice în mod feeno iluminate. Iu parou- 
•rile publice vor cânta musiol militare.

Pe timpul cât va dura visita împără- 
tesoă, taxa pentru oălătorii pe drumurile de 
fer române B’a scărit ou 5 la sută. Pote și 
în urma aoesta aglomerația de visitatorl 
din provinoiă e forte mare. Nici când s’a 
serbat jubileul de 25 de ani a suirei pe 
tron a regelui Carol n’a fost atâta lume 
adunată în Buouresoî.

Apelul primarului Bucurescilor.
Pe păreții stradelor Bucurescilor este 

afișat acjl, Duminecă 15/27, următorul Ape 
adresat poporațiunei din capitală:

Cetățeni!
Luni, 16 Septemvre, Majestatea Sa 

împăratul Austriei și Rege Apostolic al Un
gariei va intra sărbătoresoe în capitala 
Româmei.

Majestatea Sa vine la noi în mijlocul 
unei ere de paoe îndelungată, și după oe 
a inaugurat o mare luorare, semn și mo
nument al păcei, la hotarele nostre.

Majestatea Sa visitâză Regatul nostru, 
oa Principe al păcei și oa amic al Majes- 
tăței Sale, prea iubitului nostru Rege.

Se primim der pe Augustul Ospe cu 
respect și ou iubire.

Poporul român nu pote decât să 
simtă o viuă bucurie sufletesoă pentru marea 
onbre ce-i face puternicul împărat vecin. 
Să arătăm Majestăței Sale recunosoința 
nostră pentru visita oe face oapitaiei Ro
mâniei, prin o primire căldurâsă și entu- 
siastă, demnă de înalta posițiune ce aoest 
August Ospe ooupă în lume, demnă de po
porul român.

Fac deol un apel călduros la toți ce
tățenii Capitalei, și rog pe fiă-oare se con- 
tribuescă pentru a faoe din cjilele de 16 și 
17 Septemvre, în oarl Majestatea Sa bine- 
voește a fi în mijlocul nostru, dile de stră
lucită sărbătore; să dovedim, prin mani- 
festațiunile nostre simpatice și oăldurose, 
că România este un element puternic de 
civilisațiune, ordine și pace în Europa și 
că Românii simt o viuă și sinceră reou- 
nosoință pentru Acei cari soiu aprecia va- 
lârea acestui popor muncitor, paclnio și 
cumpănit.

C. F. Robescu, 
primarul capitalei.

Adi înainte de amecjl primirăm dela 
corespondenții noștri încă următorel tele
grame :

Bucurescî, 28 Septemvre. De 
aȚl diminâță ploua tare și neconte
nit. Pregătirile de primire continuă. 
Din țeră și din străinătate au sosit 
pănă acuma peste 30.000 persane. 
Otelurile nu mai au încăperi.

BucurescT, 28 Septemvre. (Dată 
la 10 6re 10 minute.) In acest mo
ment ploia torențială de ac|I dimi- 
neță orele 8 începe a-se mai potoli.

*
BucurescT, 28 Septemvre. Tim- 

- pul favorabil. La intrarea cortegiu
lui împărătesc la drele 4 fără c}000 
minute, public imens, primire entusiastă.

SCmiLE O1LEL
— 16 (28) Septemvre.

încă o întrevedere de monarch!. In 
oerourile diplomatics din Berlin se asigură, 
că Țarul, înainte de-a se întoroe acasă, se 
va . mai întâlni încă odată cu împăratul 
german si eventual cu monarchul austriao 
în Oernăuț.

—o—
Episcopul săsesc din Sibiiu la inau

gurarea monumentului milenar din Brașov. 
Președintele oamerei magnaților, Iosif 
Szlavy, în înțelesul hotărîrei camerei, in
vita pe episcopul săsesc din Sibiiu, Dr. 
Frideric Muller, la inaugurările monumen
telor milenare, cu recercarea, să-i comu
nice, oă la care serbare doresoe să ia parte. 
Cum anunță „Sieb. D. Tgbl.44 episcopul 
răspunse lui Szlavy, oă dâcă îi va permite 
starea sanitară, cam sdrunoinată în timpul 
din urmă, va asista la inaugurarea monu
mentului milenar din Brașov, la 18 Oo- 
tomvre o. La acâsta numitul cjiar săsesc 
adauge, că „probabil d-nul episcop va fi 
în posițiă de a-șî duoe în deplinire pro
pusul44.

—o—
Noul (Jiar, despre oare se vorbesce 

de mult că se va înființa aici la noi, și 
pe care „Timpul44 îl numesce cjiar sturd-

zist, nu se va numi „Tribuna vechiă44 după 
cum află „Timpul44, ci va lua un alt nume. 
Pentru apariția d’aru^u’ 1 Novembre 
viitor să fiă făcute tote preparativele. Se
diul diarului nu va fi la Brașov, oi la 
Arad în Ungaria, unde e aoasă părintele 
Mangra, oare va fi directorul cjia^ului. In 
fine asigură „Timpul44 din „oel mai auto- 
risat isvor44, că cjiartd din gestiune va a- 
pare cu programul, cu oare a apărut „Tri
buna44 la £1884, dâr va lucra pentru îm
păcarea dintre Români și Maghiari.

—o —
Stogurile unguresc! și studenții din 

Bucurescî. Mare fierbere este între stu
denții universitari din oapitala română. 
Causa este, că la înfrumsețarea orașului au 
fost arborate stindarde unguresol. Studenții 
au oerut reotorului universității Titu Maio- 
rescu voiă, ca să țină o întrunire la uni
versitate, spre a se sfătui în aoâsta afacere. 
Domnul reotor însă a refusat de a le da 
o sală pentru consultare ; atunci studenții 
au decis să țină o întrunire în sala „Da- 
oia44, însă guvernul ia oprit și aici de a-se 
întruni.

Petrecere în Blașiu. Comitetul Reu
niunii femeilor române gr. oat. din Blașiu 
va arangia o petreoere, ce se va ține Joi 
a. c. n. în sala otelului „Univers44 de acolo. 
Venitul ourat este destinat în folosul reu
niunii.

—o—
Reuniunea-Kneipp. Conducerea reu- 

niunei-Kneipp din Brașov învită pe cei in
teresați, oa Miercuri la 8 ore sera să se 
adune în restaurantul „Altes Rathhaus44 
de pe târgul grâului.

Turburărîle din Turcia.
Soirile mai nouă privitâre la turbură- 

rile din Turcia sunt următdrele:
In Liverpool s’a ținut în 24 c. un 

mare meeting de protestare oontra măce
lăririlor din Turda. Cu aoâsta ocasiune 
Gladstone propuse să se ia o resoluțîune, 
în care să se dea espresiune dorinței, oă 
ministrul de esterne engles va face tot po
sibilul, ca să se asigure vidța creștinilor din 
Turcia. Resoluțiunea lui Gladstone a fost 
unanim primită.

Lui „Daily Telegraph* i-se anunță din 
Atena, că în Macedonia s’a întâmplat o 
ciocnire sângerosă între trupe turcescl și re
voluționari sub conducerea lui Bolzaroff. 
Au fost prinși 20 soldați.

„ Corespondența internațională* din Ber
lin anunță, ca Șeilc el Islam a fost ținut 
prins câte-va cjile în palatul Sultanului, 
deâre-oa aoesta avea suspițiunea că stă 
în legătură cu conspirații contra tronu
lui său.

Porta a primit scire din vilajetul 
Wan, că în timpul din urmă s’au întâm
plat mai multe ciocniri între trupe regulare 
turoesol și Armeni. Se <Ț°6> oă orașul 
Egni a ars cu totul, Karput stă In flăcări, 
și vr’o 120 Armeni au fost măcelăriți.

Raportul comitetului societății
pentru crearea unui fond de teatru român.

Onorată adunare generală!
Adunarea generală a societății nostre 

ănută în 14/26 și 15/27 Oot. 1895 la Bra
șov prin hotărîrea sa din ședința II punctul 
V., în sensul §. 9 p. 6 și al §. 13 din sta
tutele sooietății, pentru 3 ani de cjd0 ni-a 
încredințat nouă conducerea afaoerilor so
oietății Dostre. Cu <jlua de astăcjl am ajuns 
la sfîrșitul unui an din acest resttmp. In 
euterea §-ului 7 din statutele nostre și pe 
oasa invitării prevenitore a Românilor din 
Făgăraș, adunarea generală diu anul treout 
prin hotărîrea sa din ședința II p. VII a 
decis, ca adunarea generală din ăst an să 
se țină în ospitalul oraș al Făgărașului. 
Etă-ne deol astăcjl înaintea D-vostră ru- 
gându-vă în sensul §-ului 17 din statute să 
dațl binevoitore asoultare raportului nostru 
despre cele isprăvite de noi în deoursul 
anului espirat acum.

Onorată adunare generală!
Disposițiunile capitolului IV al statu

telor societății nostre precisâză activitatea 

comitetului. Ținem să relevăm în resumat 
aceste disposiții. In înțelesul, lor oomitetul 
va țină ședință în fiă-oare lună odată, oe- 
rend trebuința și mai de multe-orl, — el 
îngrijesce de averea societății, de observa
rea statutelor și esecută decisiunile adună
rii, el va elooa banii încassațl la un loo si
gur pentru fructificare, va purta registre 
despre ținerea în evidență a membrilor, în 
sfîrșit comitetul va faoe raport adunării ge
nerale despre tdtă activitatea sa de peste 
un an.

Pentru de-a răspunde aoestor însăr- 
oinărl cuprinse în statutele sooietății și 
pentru esecutarea hotărîrilor aduse de adu
narea generală din 1895, Oomitetul D-vosr 
tră a ținut în deoursul anului espirat acum 
9 ședințe. In cele următore avem onorul a 
Vă raporta despre cele săvîrșite în ședin
țele nostre.

Adunarea generală din anul 1895 prin 
decisiunea sa din șed. II p. III al. 2 hotă- 
rise „să dea absolutoriu Comitetului vechili 
pentru gestiunea anilor 1890-1895, 4 Mar
tie și pentru administrarea averii sooietății 
sub reserva presentării ulteriâre a actului 
de deposit despre averea societății predată 
în administrarea institutului de predit și 
economii „Albina44 din Sibiiu, care aot să 
fiă presentat în timpul oel mai scurt nou
lui comitet și să se notifice proximei adu
nări generale44. Cele cerute de adunarea 
generală din anul trecut prin acâstă hotă- 
rîre s’au împlinit întocmai. Tote actele re- 
feritore la averea sooietății dimpreună cu 
cestionatul act de deposit, oomitetul ve
chili le-a predat comitetului D-vostră de 
acum, oare ou plăcere a putut constata în 
partea comitetului de mai ’nainte aoura- 
teță și corectitate deplină în administrarea 
averei societății nâstre.

In oât privesoe hotărîrea de sub p. 
III. al. 2 și 4 din ședința II a adunării 
generale din anul treout, hotărîre privitâre 
la presentarea unei socoteli esacte despre 
averea societății și la plasarea fondului so
cietății în hârtii de valâre cu rentabilitate 
mai mare, decât hârtiile, în care pănă aci 
fusese plasată averea sooietății, oomitetul 
vă raportâză separat prin raportul speoial 
al d-lui Valeriu Bologa, cassariul sooietății 
nostre.

Prin pregătirea, oonvocarea și ținerea 
presantei adunări generale, comitetul D- 
vostră a satisfăout decisului adunării gene
rale din anul treout adus în ședința II p. 
V. al. 1, oare decis îndruma oomitetul a 
stărui din tâte puterile, ca să se eseoute 
disposițiunea din §. 6 al statutelor, oare 
prescrie, ca în fiă-care an să se țină o adu
nare generală.

Administrarea averii sooietății con
form condusului V. al. 2 al adunării ge
nerale din anul treout oomitetul a luat-o în 
mânile sale. In puterea hotărîrii din p. V. 
al. 6 ședința II din ultima adunare gene
rală a societății nâstre, oomitetul în lunile 
din urmă a provocat de două-orl pe res- 
tanțierii fondului nostru, oa să-și achite 
restanțele pănă la presenta adunare gene
rală. Resultatul puțin îndestulitor al aces
tei provocări comisia respectivă îl va afla 
dm raportul speoial referitor. Cestiunea res- 
tanțierilor onorata adunare de aoum o va 
reeolva definitiv iu chipul cum va afla de 
trebuință. Comisiunea, ce se va alege pen
tru presentarea propunerilor, îșl va faoe și 
în cestiunea aoâsta propunerea sa.

(Va urma.)

Teatru german în Brașov și-a înoe- 
out asără ciclul de representațiunl sub di
recțiunea d-lui Leo Bauer prin drama po
porală „Gebildete Mensohen44 de Victor 
Leon, care s’a jucat de 80 de ori la tea
trul Raymund din Viena.

Piesa e forte viu scrisă, are multe 
momente de efeot și sujetul e luat din 
viâța modernă. Autorul persiflâsă în trâoăt 
oresoerea de acjl modernă. Soopul lui prin
cipal însă e să combată ideile și ambițiu
nile greșite oe le are omul ou studii față 
ou omenii cu mai puțină oarte, și vine 
acolo unde dovedesoe oă nobleță și oul- 
tura inimei valoreză mai mult și e mai 
presus deoât soiința.

Piesa a fost esoelent jucată și stu
diată și ne-a oferit ocasiune a ounâsoe pu
terile distinse ce ie întrunesce societatea.
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Mulțl dintre membrii ei nu ne suDt străini, 
eăol prestațiunile lor eminente le ounosoem 
încă și din anii treouțl. Amintim în trâcăt 
pe d-nii Diefîenbaoher, Neher, Leichter, 
er dintre dame pe d-rele Wachtel și 
Walberg. Puterile cele nouă le găsim ase
menea forte bune și la locul lor.

Mâne se va representa: n0 diese 
Mănneru, comediă de Rosen.

DIVERSE.
Vulcanii lunci. Astronomii cu oca- 

siunea observațiunilor făcute mai de curând 
au constatat, că luna a fost când-va cu 
mult mai abundantă în vulcani, decât pă
mântul. Pe teritoriul lunei pănă acum s’au 
numărat aprdpe 100,000 munți vulcanici; 
e sciut însă, că noi numai o parte a lunei 
o putem vedâ.

Prânzuri de curte în Șoa. La curtea 
lui Menelik, regele Abissiniei, din când în 
când se dau prânzuri mari de curte. La 
aceste prânzuri sunt invitați toți locuitorii 
din oraș, pe cari Menelik îl ospetâză cu 
mâncări bune, din carne crudă și prospătă 
de vită. Intr’o grădină mare, unde se află 
nesce mese lungi și înalte, cari îi ajung 
omului pănă la barbă, se lasă să între pe 
rend âspeții, cari sunt adunați. Ospeților 
peste tot nu le este lucru curios, că pe 
când să duc ei la prâncj încă aoolo află 
vitele păscând, pe pari apoi după câte-va 
minute, le mănâncă. Negusul dimpreună 
cu suita sa șede in fruntea mesei și vor- 
besce forte complesant cu âspeții săi. Ser- 
vitoriii umbla în jurul mesei dela ospe la 
ospe, cu cârne mari de boi pline cu bău

tură. Ospeții de comun se îmbată și fiiind 
în voiă bună, adese-orl se apuoă la bătaie. 
Mult însă nu ține voia bună, dedre-ce ur- 
mătorea câtă așteptă neastâmpărată la 
pârtă, și de aceea servitorii curții adese-orl 
alungă cu sbioiul pe ospeții, cari ar dori 
să-și mai petrâcă în jurul meselor, oa să 
potă lăsa înăuntru cealaltă câtă, ce aștâptă 
afară la portă. La câte un astfel de prânfl 
se taie câte 2000 de vite și întreg palatul 
regesc în timpul prânzului are aspectul 
unui abator imens.

Proiectile din hârtia. Din Francia 
sosesce soirea despre o nouă invențiune a 
unui oficer frances, care, dâcă va fi ade
vărată, atunci schimbă în mod esențial re- 
sultatul unui viitor răsboiu. Noua inven
țiune a oficerului frances se deosebesce de 
celelalte invențiunl belice de pănă acum 
prin aceea, că el voesce să domolâscă pus
tiirile sângerose ale răsboiului. Ofioerul 
franoes a inventat nisoe proiectile din har- 
tiă. Glânțele se pregătesc din hârtiă și oa 
să fiă mai grele, se amesteoă ou praf de 
fier. Glonțele — scrie inventatorul — sunt 
obduse într’un înveliș fârto fin de aluminiu 
ca sohimbarea temperaturei să nu potă 
influința asupra lor și ca ele să potă mai 
bine aluneca prin țava pusoei. Inven
tatorul a făcut mai multe probe cu pro
iectilele aceste și a arătat, că proiec
tilele făoute din hârtiă corăspund întru 
tdte proiectilelor celor de acum, numai 
cât puterea nimicitore nu este așa de mare 
oa a aoestora. Glonțul făcut din hârtiă nu 
rupe nici nu sfășiă, oi face numai o rană 
de tot netedă. într’un viitor răsboiu, dâcă

se vor folosi aceste glânțe, numărul mor- 
ților și al greu răniților va fi mai mic, de- 
oreoe ranele produse de proiectilele de hâr
tiă se pot vindeoa mai ușor. Tote aceste 
le spune inventatorul despre nouă sa in
vențiune — altă întrebare e însă, va putâ 
6re invențiunea să învingă critioile băr
baților de specialitate? Răspunsul îl vom 
vede în curând, deorece iuventatorul și-a 
trimis deja invențiunea spre recensiune.

Proprietar: Oe*. l&ișweS EWurețâania» 
Redactor responsabil fârsgor-m î$ai*»r.

Prețurile cerealelor din piața Brașov.
Din 25 Septemvre st. n. 1896,

Măsura 
seu 

greutatea
Calitatea.

Valuta 
austr.

fl. | or.

1H. L. Grâul oel mai frumos 5 40
,1 Grâu mijlociu . . 5 20

Grâu mai slab . . 5 —
Grâu mestecat . . 3 10
Săcară frumâsă . . 3 30

ÎJ Săcară mijlociă . . 3 —
J» Orz frumos . . 3 30
h Orz mijlociu . . . 3 10
i» Ovăs frumos . . . 2 —
i j Ovăs mijlociu . . 1 80

Cucuruz .... 3 60
M Mălaiu.................... 4 10
5 ] Mazăre.................... 7 —
î) Linte . . . • . 8
ÎJ Fasole.................... 6 —
D Sămânță de in . . 8 —

Sămânță de cânepă . 6 —
Cartofi.................... — 75
Măzăriche .... — —

1 kilă Carne de vită . . . — 52
J3 Carne de porc . . . — 51
» î Carne de berbece . . — 32

100 kil. Său de vită prospăt 21 -
h Său de vită topit 32 —

Cursui fa bursa dia Viena.
Din 26 Septmvre 1896.

Renta ung. de aur 4% .... 122.—
Renta de oorâne ung. 4% . . . 99.15
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2% . 122.50
Impr. căii. fer. ung. în argint 4y2% 101—
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 121.40
Bonuri rurale ungare 4% . . . 97.25
Bonuri rurale oroate-slavoue. . . 97.50
Imprum. ung. ou premii .... 155.25
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 139—
Renta de hârtie austr.................... 101.45
Renta de argint austr.................... 101.55
Renta de aur austr........................ 123.25
NapoleondorI.................................. 9.54
Mărci imperiale germane . . . 58.77%
London vista.............................. 119.90
Paris vista.................................. 47.60
Rente de oorâne austr. 4%. . . 101.20
Note italiene.................................. 44.25

Cms’suI pieței Bpașaw.
Din 27 Septemvre 1896.

Banonote rom. Camp. 9.47 Vând. 9.50
Argint român. Cump. 9.44 Vend. 9.47
Napoleon-d’ori Cump. 9.50 Vând. 9.53
Galbeni Cump. 5.60 Vând. 5.65
Ruble rusescl Cump. 126— Vând. ——
Mărci germane Cump. 58.30 Vând. —
Lire turoesol Cump. 10.60 Vând. —.—
Soris. fonc. Albina 5% 100.75 Vând. 110.75

pe liniile orientale ale căii ferate de stat r. u. valabil din i ^836
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8.57
7.16
4.30

tren
mixt

tren 
mixt

6.15
6.38
7.13

trenu
mixtu

8.35
10.28

11.35
11.54
1220

trenu
mixtu

4.55 4.30
6.36 5.49

4—
5 03

? 9.10
<10.28

4.20
5.35

6 48 £12 41
7.38
8.33

1.54 
j 3.02

S- o
«s
S a9 07 § 3.41 o b

9.59 & 4.55 O

ÎS 8-

tren 
mixt

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

8 31
7 20

4.25
4.48
5.23

4.50
4.34
4.10

10.25
10.05
9.38

7.44
6.20

1.29
12.05

3.10
2.54
2.30

8.34
8.14
7.45

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

tren
mixt

Simeria . 
Cerna. . 
Hunedora

10.28
10.46
11.12

Nimeri a. (P î S k i) — M u b» e «1 6 r a

o a

s t i

1?S. u r C ș - I- H ti «

g ® B
9-4o
8.46
7.43 
ts

Brașov
Zernești

Mureș-Ludoș 
Z a u . . .
Țagu-Budatelio
St. Mihaiu de câmpie 
Lechința. . . 
Ș.-Măghiăruș . 
Bistrița . . .

6.46
5.49

7.21
6.24
4.50
3.44
2.48
2.01
1.16

CîBeerdea. — Oșorliclu — Uegli.-săsesc

Tren 
mixt

Tren 
de 

persdn.

Tren 
de 

persdn.

Tren 
de 

persdn

Trenu 
de 

persdn.

Trenu 
de 

persdn.

Trenu 
de 

persdn.

Trenu 
mixtu

2.30 8.10 3.11 10.59 pl. Cucerdea . . sos. 7.45 2.36 8.31 12.42
3 19 8.51 3.52 11.40 Ludoș . . • 7.02 1.58 7.38 9.59
412 9.37 4.37 12.26 Cipău . . • 6.28 1.19 6.55 11.01
5.12 10.27 5.26 1.14 SOS.l

Oșorhei . (pl. 5.34 12.25 5.50 9.54
5.40 10.42 5.36 pl. J • isos. . 9.20 5.04 9.35
7.14 12.16 7.14 sos. Regh.-săs.. . pl. 7.54 3.30 8:05

stațiunilorînsemnate în stângaNotă: Orele 
înseraneză orele de nopte.

jos în sus. — Numerii încuadrațl ou linii mai negre

A r a <1 — T 1 ni 1 ș 4» r a
6.20 11.25 5. F Arad i5 10.43 3.44 10.55
7.08 12.15 6.14 Vinga 9.42 3.01 10.11
8.01 1.10 7.39 k Timișdra • 8.20 2— 9.10

12.47 8.47 12 27 5.10 r Seghedin. A 6.05 2.30 10 05 2.15

8 1 b 1 Lu — € i S ii ăd i e. Sighișora— Odorlieâia-secuesc.
i trenu trenu tremi trenu trenu trenu trenu trenu

mixtiî mixtu mixtu mixtu mixtu mixtu mixiii mixtii

5.30 2.15 pl. Sibiiu • sos. 7.10 9.20 3 22 11.08 Sighișora . 9.51 5.32
4.541
3.-1

5.42 2.27 „ Selemberk „ 6.57 9.07 3.54 11.48 Hașfalea . • • 9.02
I 6.06 2.51 „ Cisnădie pl. 6.36 8.46 6.20 1.59 Odorheiu-săcuesc. 7.15

sunt a se ceti de sus în jos, cele însemnate în drâpta de

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


