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Abonamente nentm Austro-Ungaria: 
Pe un an 12 fl.. pe șese luni 
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Bun sosit, Majestate!
Bncuresci, 15 Septemvre 1896.

(Jî.) Drum bun, Majestate, este ura
rea, cu care voi scumpi frați înso
țiți călătoria în spre țâra nâstră a 
împăratului Francisc Iosif.

Aceste trei cuvinte, în vremu
rile ce trecem, au o însemnătate, ce 
nu se scrie, ci se gravâză în istoria 
nemului nostru.

Atâta abnegațiune din partea 
unui popor, va trebui se storcă ad- 
mirațiunea și a vrășmașilor noștri 
seculari.

Considerați de străini în pă
mântul vostru strămoșesc, îmn- de- 
cațl în desvoltarea vbstiă națională 
și culturală, urmăriți pe tbte cără
rile vieții publice, aruncai" în tem- 
nițî pentru curagiu'. ce af ti de a 
ve apera limba și neamul, insultați 
în biserică și în vetrele vâsbre, — 
ați uitat pentru moment tote nele
giuirile, ați oprit lacrimile și pă
trunși de însemnătatea ce o are pen
tru frații voștri de acelaș sânge 
visita împăratului, ați rostit cu înăs- 
cuta vbstră mărinimiă: dram bun, Ma
jestate!

Ne-ați înțeles și v’am înțeles!
înduioșați, ,vă trimitem- o iră- 

țescă salutare, și într’un gând cu 
voi, urăm din tota inima: Bun sosit, 
Majestate!

£* *
Corespondentul nostru ne însciințâză, 

că iote fiarele mari din Bncuresci, fără deo
sebire de partid, salută cu căldură pe Mo
narchal nostru de bună venire.

Ac]l suntem în posițiune a comunica 
două voci eșite din sînul celor două mari 
partide ale țării,

*
țharul de frunte al partidei naț'onal- 

liberale dela putere „Voința Națională" de 
adi scrie sub titlul „Imperator Salvei*

„De astăcțl diminăță. Majestatea 
Sa împăratul și Rege, Francisc Iosif I, 
Ospe al M. S. Regelui și al Țerei, 
întrând pe pământul României, este 
pretutindeni întâmpinat și sărbătorit 
cu respect, cu iubire și cu nemăr
ginit entusiasm.

Pretutindeni, urări de bună ve
nite și strigăte puternice de se 
trăăscă! însoțesc pe Augustul Ospe; 
pretutindeni, poporul se îngrămă- 
desce pentru a’L saluta și aclama.

Visita Puternicului Monarch, a 
cărei însemnătate politică n’a scă
pat nimănui, ne bucură și ne ono- 
râză. Ea ne dă în același timp mă
sura desvoltărei și importanței năs- 
tre ca Stat de sine stătător, care 
pâte privi cu încredere viitorul, și 
în viitorul căruia toți pot se aibă 
încredere.

Ca Români, nu putem decât să 
ne mândrim, că munca înțeleptă și 
străduitbre a atâtor generațiunl n’a 
fost dusă în zadar și că rodele' îm- 
bucurătâre, pe cari le culegem deja, 
nu pot prevesti decât resultate și 
mai fericite.

Ceea-ce ‘măresce însă, de sigur,- 
importanța și înțelesul serbărilor și 
manifestațiunilor prin cari trecem, 

este, fără îndoială, unanimitatea cu 
care toți bărbații noștri de Stat și 
conducătorii de frunte ai celor două 
mari partide de guvernământ judecă 
și aprecieză acest eveniment politic.

Imperatul-Rege se va convinge, 
prin Sine însuși, de maturitatea po
litică la care țâra nâstră a ajuns; 
El va aprecia progresele uriașe pe 
cari Națiunea română, într’un timp 
așa de scurt, a sciut să le realiseze 
în tbte direcțiunile, va judeca de 
câtă putere de vieță și de câtă ener- 
giă a trebuit să fiă destoinic un po
por ca să se transforme și se se ri
dice așa de repede, va înțelege de 
ce putem fi capabili în împrejurări 
mai bune și nu va putea decât să 
prețuiască și mai mult situațiunea 
înfloritore a regatului român și în
crederea temeinică ce se pâte pune 
într’ânsul ca factore însemnat de or
dine și civilisațiune.

Majestatea Sa imperială va duce 
dela noi convingerea, că în împreju
rări hotărîtore orl-ce lupte și dis- 
cuțiuni politice înceteză și că Ro
mânia pâte să se sprijine cu tem ei u 
pe vitejia armatei sale.

Salutând, intrarea în Capitală a 
Imperatului-Rege, Ii cțicem din inimă 
și cu bucurie:

— Bine ai venit între noi, Mare 
Ospe și puternic Prieten al țărei 
ndstre!“

*
„Epoca“ diar de frunte al partidului 

conservator, sub titlul „Bine ai venit împă
rate*,  scrie în numărul său de acjl:

„împăratul Austro-Ungariei, Mo- 
narchul marei și bătrânei împărății 
vecine, se află pe pământul Româ
niei.

Acum e întâia 6ră când un mare 
Suveran din Europa vine să ne vadă 
pe pace, de curteniă, în semn de 
prietenescă considerațiune. De la Da- 
riu al lui Istaspe și pănă la timpu
rile din urmă, istoria pământului 
nostru pomenește de mulțl împărați, 
cari venit’au pe aci; der venit’au ori 
cu foc și sabie și gând să nimicescă 
pe strămoșii noștri, ori trecut’au cu 
nenumărate oști ca să se răsboiescă 
cu alți împărați.

Pe cinste și omenia, istoria nu 
pomenește de alt împărat să fi ve
nit la noi pănă la Majestatea Sa îm
păratul Frantz Iosef I.

Poporul românesc din Regatul 
României, ba mai drept 4>a neamul 
românesc întreg, îșl dă semă ,de 
acesta, și e firesc se strige într’un 
glas și din tâtă inima:

— Bine ai venit la noi, înălțate 
împărate!

De altmintrelea nu e acesta pri
mul semn de considerațiune pe care 
ni-1 dă împăratul Austriei.

La 1875, pe când, de formă cel 
puțin, eram încă vasali ai Turciei 
și Europa întrăgă ne trata ca atari, 
Majestatea Sa împăratul Frantz Io- 
sef a fost cel d’întâiâ monarch care, 
recunoscând vitalitatea poporului ro
mân și înțelegând ce viitor are, a 
trecut peste formele seci, rămășițe 
ale unui trecut nenorocit, și a în
cheiat cu Suveranul nostru prima 

convențiune de comercih și navi- 
gațiune.

Multe s’au 4’s contra acestei 
convențiunl, care n’a fost desavan- 
tagiăsa prin ea însăși, cât prin mo
dul cum a fost aplicată din partea 
Ungariei; der, orl-ce s’ar cțice, e ne
tăgăduit, că ea a fost primul act 
internațional, recunoscând Indepen
dența României.

Mai târdiu, când împrejurările 
și un resboiu glorios ne au permis 
să rupem și ultimele legături înjo- 
sitâre cu Turcia, cel dintâiu mo
narch europen, care a recunoscut 
Neatîrnarea nâstră a fost Frantz 
Iosef al Austriei.

Poporul românesc îșl aduce bu
curos aminte de acesta bine-voitore 
purtare a bătrânului monarch, și as- 
t.ă4l, când îl are ca ospe în sînul 
seu, îi 4ice voios și sincer: — Bine 
ai venit pe pământul nostru, îm
părate !

Nu e timpul acum se cumpănim 
însemnătatea visitei împărătesei, pe 
care de altfel o înțelege tot Românul.

Majestatea Sa Frantz Iosef I., 
întârce visita pe cai e Suveranul Ro
mâniei ’i a făcut’o anul trecut la 
Ischl; să-i eșim cu toții ’nainte și 
se-i strigăm:

— Bine ai venit, August Ospe 
al Regelui și țerei nâstre; și Dum- 
ne4eu să te ție încă mulțl anl!“

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

Orșova, 27 Septemvre sâra.
Pe cât de posomorită și viforosă a 

fost diua de ieri, pe atât de frumos a stră
lucit adl sorele peste romanticele ținuturi 
din apropiarea vechei Ulpie Trajană.

Des de dimineță a fost serviciu divin 
în biserica catolică din Orșova la care 
asistă și monarchul. La orele 8 Majestatea 
Sa împăratul s’a dus de pe vaporul său, 
unde a noptat, la gară spre intimpinarea 
ospeților regali, ce erau așteptați.

Pe la 8’/2 a sosit trenul special ce 
aducea pe Regele Alexandru al Serbiei. 
Compania de onore, ce era postată pe pe
ron, salută, er musica intona imnul sârbesc, 
pe când regele Alexandru, un tinăr frumu
șel de 20 ani, coborî din vagon. El era 
îmbrăcat ca general de cavaleriă sârbesc. 
Monarchul nostru păși înaintea lui și îi 
strînse mâna cu căldură, dup’aceea Regele 
trecu în revistă compania de onore și con
versă cu archiducele Iosif și cu miniștri 
presențl.

Abia trecură vr’o 20 minute și etă, 
că sosi și trenul dela Verciorova cu regele 
Carol. Musica militară intona imnul româ
nesc și între sgomotose strigări de „Să 
trăăscă“, „Eljen“ și „Hoch“ întră trenul în 
gară. Regele Carol descinse din tren îm
brăcat în uniforma de colonel al regimen
tului său austro-ungar. Amăsurat cu însu
flețirea ce-a manifestat’o publicul, mai ales 
cel român, la sosirea regelui Carol, a fost 
și căldura și cordialitatea, cu care la bine- 
ventat și îmbrățișat monarchul nostru. După 
ce se saluta și cu regele Serbiei și cu ar
chiducele Iosif; trecu pe dinaintea compa
niei de onore, și se făcu presentarea reci
procă a suitelor, cei doi regi plecară îm

preună cu împăratul la vaporul „Francisc 
Iosif I.“, care avea să-i ducă la Porțile de 
Fier, și pe care se aflau și representanții 
puterilor străine, toți miniștrii, delegații 
parlamentelor, episcopii, generalii și func
ționarii șefi ai lucrărilor dela Porțile de 
Fier.

La 9’/2 ore dim. vaporul „Franoiso 
Iosif 1“ a pleoat, preoedat de vaporul ser
viciului direcției technioe, la gura canalu
lui. La intervale de oâte 10 minute urmau 
celelalte vapore preoum vaporul „Badetzhy*  
cu membri comisiei dunărene; „Zrinyi^ ou 
membri coaferenței interparlamentare și 
celelalte vapdre cu restul âspeților între 
cari și vaporele române „Principele Carol*  
și „Basarab*,  ce duceau un publio forte ales 
român.

Corabia imperială regală, ajungând la 
gura canalului, rupse cu ciocul ei frînghia, 
cu flori ce era întinsă de-a latul canalului. 
Acesta a fost semnalul oel d’intâiu ai des- 
chiderei oanalului. El iu salutat de salvele 
artileriei române de pe țărm, la cari a ri
postat monitorul unguresc „K6r(isa.

Urmă actul sfințirei, săvârșit de epis
copul Cenadului Dessewfty ce era îmbrăcat 
îu ornat biserioeso cu cârja în mână. După 
ceremonia religiosă împăratul s’a apropiat 
de o masă, pe care erau așeejate oele trei 
oupe de aur, pe cari ministrul de oomerciă 
ungar Damei le umplu cu șampaniă. Mo
narchul nostru rosti apoi în limba francesă 
următoreie cuminte;

„In acest moment solemnei, oe ne 
„reunesce, spre a serba o mare operă de 
„utilitate publică, sunt ferioit de-a ura 
„bmevenirile Suveranilor a două țeri 
„amice, ale căror țermuri spălate de 
„apele Dunărei, simboliseză prin apro- 
„piarea lor comunitatea intereselor n6s- 
„tre. Lucrările încredințate Austro-Un- 
„ganei de cătră Areopagul Europei, reu- 
„nit la Berlin, sunt terminate; oele din 
„urmă piedeci, ce se opuneau liberei cir- 
„culațiuni în percursul marelui fluviu, sunt 
„delăturate; mândru de misiunea, ce 
„m-a fost încredințată, declar noua cale 
„deschisă, și convins, că ea va da un pu- 
„ternio și salutar avânt desvoltărei pacl- 
„moe atât, cât și lucrative a raporturilor 
„internaționale, beau pentru fericirea și 
„prosperitatea poporelor nostre!u

După rostirea acestor ouvinte, cei trei 
monarchl ciocniră cupele și beură; apoi 
ministrul Daniel rugă pe M. Sa împăratul 
in limba maghiară, er pe cei doi regi în 
limba germană de-a primi ca dar acele po
cale in memoria marelui act săvârșit, er 
monarchn le primiră mulțămind.

După traversarea canalului, vaporele 
se întorseră dela Cladova eră-și înapoi în 
aceea-și ordine, spre Orșova.

In timpul trecerei a fost dejun pe 
vaporul „Francisc losif I“, la care au fost 
invitați toți ospeții de pe vapor.

*
In decursul actului de inaugurare a 

canalului, atențiunea tuturor asistenților de 
pe tote vaporele a fost atrasă de specta
colul frumos și grandios ce li-s’a oferit de 
pe țermurul României. • Aici pe țerm erau 
așezate câte-va regimente de infanterie ro
mâne cu musicile, cari intonară imnul îm
părătesc, pe când soldații strigau neîncetat 
urra 1 Afară de acesta mai era o bateriă de 
artileria și două escadrone de cavaleriă, și 
în dreptul lor erau lângă țerm, pe apă, 
două torpilor© precum și alte vapore ro
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mâne, frumos împodobite cu drapele. La 
uralele de pe țermul român, răspunseră de 
pe vaporele ungurescl și române cu stri
gări de „Eljen“ și „Să trăescă“.

*
Vaporul imperial regal ancora la Or

șova pe la 2 ore d. a., âr trei sferturi de 
oră mai târdiu împăratul cu regii României 
și al Serbiei și cu archiducele Iosif plecară 
cu tren special la Mehadia, unde li-s’a 
făcut o primire tot atât de entusiastă.

Visita Imperătescă
în Buciirescs.

(Dela corespondentul nostru special.)

Bucnrescî, Luni 16 Septemvre. — La 
drele 11 când vă telegrafiez, ploia toren
țială înoepută diminâța la 7, urmâză în 
Capitală.

Publicul e împedecat de-a ciroula pe 
strade.

Pe la orele 9 ploia se mai potoli, însă 
acum a reînoeput. ,

Sunt mulțl venițl și din Transilvania, 
Sași și Români.

P6te oă pănă la 3 după ame(]I ceriul 
să se îneeniueze.

La Craiova a sosit și a plecat spre 
Pitești trenul imperial și regal tot prin 
ploie.

Festivitatea de acjl, decă nu se va în
senina, pierde mult.

Bucuresci, 16 (28) Septemvre. — Un 
spectacol în adevăr grandios a oferit pri
mirea străluoită și entusiastă, ce s’a făcut 
a<jl la 4 ore după amecjl împăratului Fran- 
cisc Iosif, când însoțit de Majestatea Sa 
Regele Carol și-a făcut intrarea în capitala 
română.

Intrarea a fost favorisată și de timp, 
încetând ploia și înseninându-se. V’am sem- 
nalat’o printr’o sourtă telegramă. Pănă ce veți 
primi raportul meu vă comunic decursul 
primirei oe s’a făcut acjl înaltului ospe și 
ce se va mai face în decursul filelor de 
mâne și poimâne, Meronrl, conform progra
mului oficial de primire.

*
Șiua sosirei la Bucurescî.

îndată oe trenul regal se zări, fortul 
Chitila începu a saluta cu tote tunurile. 
Forturile vecine și bateriile intermediare 
ale fortului dela Nord a cetății Buouresci- 
lor salutară și ele ou tunurile lor. La 3 ore 
50 minute trenul regal întră în gara Bucu
rești în sunetul imnului împărătesc.

La gară.
Trenul regal întră în gară în sunetul 

imnului împărătesc, și se opri la flancul 
drept al gardei de onore din regimentul 
Vlașca Nr.j 5, oare dădu onorurile mi
litare.

Majestatea Sa împăratul fu întâmpi
nat acolo de Majestatea Sa Regina, de 
Altețele lor Regale Prinoipele și Prinoipesa 
României, preoum și de Alteța Sa Regală 
Ducele de Saxa-Coburg și Gotba, cu sui
tele lor. Majestatea Sa, însoțit de Regele 
și Regina și de Altețele Lor Regale, treou 
pe dinaintea frontului gardei de onore spre 
salonul de primire.

La flancul stâng al gardei de onore 
sta primarul Capitalei și oonsilierii muni- 
oipali. Primarul presintă Majestăței sale 
împăratului după vechiul obioeiti al țării, 
pânea și sarea și salută pe Majestatea Sa 
de bună venire; âr domnele îi presentară 
flori.

In salonul de așteptare se aflau mi
niștrii, președinții și vioe-președinții Sena
tului și Adunărei deputaților, înaltul oier, 
înalta Curte de justiție și de casație, înalta 
Curte de oompturi, Aoademia română, 
Curtea de apel și tribunalele, funoționarii 
superiori ai ministerelor, rectorul și de
canul Universității din Bucuresoi, Banca 
Națională, Casa de depuneri, Camera de 
comeroifl, prefectul poliției Capitalei, pre
fectul județului Ilfov.

*
După presentarea autorităților, Majes- 

tățile Lor și Altețele lor Regale se suiră 
în trăsurile de gală ale Curții, er Alteța 

Sa Regală Prinoipele Moștenitor luă co
manda regimentului său de roșiori.

Majestatea. Sa împăratul merse în tră
sură ou Majestatea Sa Regele, Majestatea 
Sa Regina cu Alteța Sa Regală Principesa 
Maria și cu Alteța Sa Regală Ducele de 
Saxa-Coburg și Gofcha.

Trupele divisiunei III așecjate de-a 
lungul strad°lor, pe ambele părți dela gara 
de nord la Palat dau onorurile militare, în 
sunetul imnului împărătesc.

Cortegiul.
Cortegiul se puse în mișcare în or

dinea următore:
Prefectul poliției Capitalei.
Un escadron de gendarml.
Trăsurile Suveranilor.
Trăsurile Majestăților Lor înconjurate 

de comandantul corpului II de armată, de 
adjutantul general al Regelui și de adju
tanții Regelui.

După trăsurile Suveranilor urmară:
Escelența Sa Cornițele Goluchowski, 

de Goluchowo, ministrul casei imperiale și 
regale și ministru al afacerilor străine, cu 
excelența sa președintele consiliului de mi- 
niști și ministru al afacerilor străine Dimi- 
trie Sturdza.

Excelența Sa Feldzeugmaestru .baro
nul de Beck, șeful statului-major general 
imperial și regal, cu generalul de divisie 
Barozzi, șeful marelui stat-major al armatei.

D-na Olga Mavrogheny, marea domnă 
de onore a Majestăței Sale Reginei, cu 
Excelența Sa generalul de cavalerie Corni
țele Paar, adjutant general al Majestăței 
Sale împăratului și Regelui și cu adjutan
tul împărătesc și regal locotenent-colonel 
Somogyi de Gyongos.

D-na Zo& Bengescu, domnă de onore 
a Majestăței Sale Reginei, cu Excelența Sa 
Felmareșalul locotenent Bolfras de Ahnen- 
burg, adjutantul general și șeful cancela
riei militare a Majestăței Sale împăratului 
și Regelui, și cu adjutantul imperial și re
gal locotenent-colonelul cavaler Pollak de 
Klumberg.

D-na Maria Greceanu, domnă de onore 
a Alteței Sale Regale Principesa Maria, cu 
generalul Alexandru Robescu, măestru al 
curței Altețelor Lor Regale Principele și 
Principesa României, primul locotenent de 
Wangenheim, adjutantul Alteței Sale Re
gale Ducelui de Saxa-Coburg și Gotha, și 
generalul I. Borănescu, atașat în serviciul 
de onore pe lângă Alteța Sa Regală Du
cele de Saxa-Coburg și Gotha.

Un escadron de gendarml.
Urmară trăsurile suitelor imperiale și 

regale.
Primirea la Palat.

La sosirea la palat, escadronele de 
gendarml se opriră pe calea Victoriei.

In curtea palatului stau toți oficerii, 
cari nu sunt în front și toți oficerii de re- 
servă.

O companiă din regimentul Mihaiu 
Viteazul No. 6, cu steg și musică, dădu 
onorurile militare, în sunetul imnului îm
părătesc.

La intrarea în palat a Majestății Șale 
împăratului Austriei și Regelui Apostolic 
al Ungariei se arbora stindardul împără
tesc pe aripa palatului, unde locuesce Ma
jestatea Sa.

La 7 ore sera în palatul regal mare 
prânz de gală, la care au fost invitați, 
afară de suitele Suveranilor, de membrii 
legațiunii și vice-președinții Senatului și 
Adunării deputaților, foștii miniștrii și ge
nerali și căpeteniile autorităților.

La 9 ore, musicele corpului II de ar
mată au sunat retragerea.

*
JHarțl, IV (29) Septemvre dimin. la 

9 ore va fi plecarea la CotrooenI, despre 
care vă voiu raporta prin firul telegrafic. 
Principele și principesa României primesc 
în palatul dela CotrocenI pe M. Sa împă
ratul și pe Regele și Regina.

Revista deia Cotroceni.
Alteța Sa Regală Principele României 

merge la câmpul revistei și ia comanda 
regimentului Său.

Majestatea Sa Regele încaleoă, și în
conjurat de adjutantul Său general și de 
doi adjutanți merge la câmpul revistei pen
tru a lua comanda trupelor. La sosirea 
Majestăței Sale Regelui la aripa dreptă a 
trupelor, aceste dau onorurile militare și 
musicile întonâză imnul românesc.

La flanoul drept al Revistei stau că
lări toți generalii și oficerii superiori, cari 
nu stau în front, atașații militari, precum 
și oficerii superiori de reservă. La trecerea 
frontului toți aoeștia vor urma pe Majes- 
tățile Lor.

La 9 ore fără 10 minute, Majestatea 
Sa împăratul și Regele, călare, însoțit de 
Alteța Sa Regală Principesa Maria și de 
Alteța Sa Regală Ducele de Saxa-Couburg 
și Gotha, urmat de Majestatea Sa Regina, 
în trăsură, se îndreptâză din palatul dala 
CotrocenI spre câmpul revistei.

Doi adjutanți regali merg înainte, âr 
în urmă suita Majestăței Sale împăratului 
și Regelui și oficerii din servioiul de onore 
al Majestăței Sale.

îndată ce Majestatea Sa împăratul și 
Regele se apropie de câmpul revistei, Ma
jestatea Sa Regele ordona trupelor a se da 
onorurile militare. Musicile întonâză imnul 
împărătesc și Regele înainteză spre împă
rat pentru a-i înmâna raportul trupelor în 
froDt.

Trupele sunt așecjate în două linii de 
băiae — în întâia infanteria în oolone de 
batalion — în a doua, artileria desfșurată 
și oavaleria în oolone de două escadrone.

Îndată după trecerea frontului unei 
brigade, acâsta se formâză pentru defilare.

După trecerea frontului liniei a doua, 
Majestatea Sa împăratul și Regele Apos
tolic ia locul drept în fața mijlocului tri
bunelor. Trăsura Majestăței Sale Reginei 
se pune în drâpta Majestăței Sale, oare pri- 
mesce defilarea comandată de Majestatea 
Sa Regele.

După terminarea revistei, Majestatea 
Sa împăratul și Regele, împreună ou Ma
jestatea Sa Regele, Altețele Lor Regale 
Principele și Prinoipesa României și Du
cele de Saxa-Coburg și Gotha, călări, și 
Majestatea Sa Regina, în trăsură, se în
torc înapoi la palatul dela CotrooenI. La 
trecerea Suveranilor trupele dau onorurile 
militare, în sunetul imnului împărătesc.

La ora 11 și trei sferturi dejun la 
Altețele Lor Regale Prinoipale și Princi
pesa României.

Plecarea la Sinaia.
La ora 1 Majestățile Lor și Altețele 

Lor Regale vor porni la Sinaia dela sta
țiunea Cotroceni.

In trenul regal iau loc cornițele Go- 
luchowsky și suitele Majestăților Lor îm
păratului și a Regelui, președintele consi
liului de miniștri, ministrul de răsboiii, mi
nistrul plenipotențiar al României la Viena, 
generalul comandant al oorpului II de ar
mată, seoretarul general al ministeriului de 
răsboiii și oomisiunea fortificațiilor.

La fortul Chitila.
Trenul regal sosește la fortul Chitila 

la ora 1 și jum.
Majestatea Sa împăratul și Regele 

merge ou Majestatea Sa Regele și Altețele 
Lor Regale Principele României și Duoele 
de Saxa Coburg-Gotha la fortul Chitila, 
unde o companie a regimentului 2 de ce
tate stă gardă de onore.

La aripa drâptă stau inspectorii ge
nerali ai artileriei și ai geniului și coman
dantul artileriei cetăței Bucuresoilor.

După visita fortului, se face o tragere 
de manevră, la care vor lua parte fortu
rile și bateriile înveoinate.

După ce generalul Pilat, comandantul 
corpului III de armată, presintă Majestăței 
Sale împăratului și Regelui raportul cor
pului seu, trenul regal pornește spre Sinaia 
la 2 și jum. ore.

Dincolo de Ploescl e înșirată, într’o 
singură linie, divisiunea V, — infanteria în 
ooldne de batalion, — artileria și oavaleria 
desfășurate. Trupele primeso trenul regal, 
care înaintâză înoet, cu onorurile militare 
și în sunetul imnului împărăteso.

Petrecerea Ia Sinaia și plecarea.
Trenul regal sosesce la Sinaia la 5 

și jum. ore.
La gară o gardă de ondre din bata

lionul 2 vânători ou musică dă onorurile 
militare, în sunetul imnului împărăteso.

Autoritățile locale stau pe peron.
Trăsurile Regale duo pe Suverani cu 

suitele lor la Castelul Peleș, unde stă o 
companiă cu steg și musică.

In sunetul imnului împărătesc, se ar- 
borâză pe Castel stindardul împărătesc.

La 7 și jum. ore va fi prâncj la Castel.
*

JHercuri, 18 (30) Septemvre Ma- 
jestățile Lor visitâză Sinaia și împrejuri
mile. Dejunul va fi în pădure.

La 6 și jum. ore sâra va fi prâncj la 
Castel, —la 8 și jum. bre o mică serată. 
La 10 ore sâra Majestatea Sa împăratul 
Austriei și Regele Apostolic al Ungariei 
pornesce la Viena.

Defilarea dela CotrocenI
Corpurile din comandamentul corpului 

II de armată, cari vor defila astăcjl, Marți 
17 (29) Septemvre, înaintea M. Saie împă
ratului, se vor afla pe platoul CotrooenI la 
drele 8y2 așecjate pe două linii în ordinea 
următore:

Linia I.
Statul major al corpului de armată ; 

plutonul ofioerilor fără trupă ; sodla de ofi- 
cerl ; soola militare de artilerie și geniu ; 
batalionul de vânători ; Reg. Mușoel Nr. 30; 
Argeș Nr. 4; Nr. 3 Dîmbovița Nr. 22; 
Radu Negru: Nr. 28, Vlașca; Nr. 5, Te
leorman; Nr. 20, Mihaiii Viteazul; Nr. 6, 
4 Ilfov; Nr. 21; batalionul al 3-lea din 
Reg. 5 Ialomița ; Nr. 23, reg. 1 geniti.

Linia Ii.
Regim. 2 Cetate; 1, 6, 10. artilerie, 

escadroanl 2 tren; Reg. 4, 1, 3 Roșiori, 
Regim. 3, 4, 10 Călărași ; divisionul de gen
darml.

Formația Trupelor.
Infanteria cu batalione în coldnă de 

atao.
Cavaleria eu divisions alăturate și 

formate în colonă de esoadrone. Artileria 
în bătae ou intervalele îndesite.

Defilarea.
Ordinea de defilare e următorea: 
Comandantul corp. II de armată cu 

statul său major.
Musicile divisiei III.
Plutonul ofioerilor fără trupă.
Comandantul sodlei de ofioerl. Școla 

de oficerl.
Comandantul soolei militare de arti

lerie și geniu. Șoola mil. de art. și geniu. 
Batal. 2 de vânători.
Comandantul brigadei V. Reg. Musoel 

Nr. 30, Argeș Nr. 4.
Comandantul brigadei VI. Reg. 3 

Dîmbovița Nr. 22 1. Reg. Radu Negru 28.
Comandantul div. IV ou statul său 

major.
Musioile div. IV.
Comand, brigadei VII. Reg. Vlașoa 

Nr. 5, Teleorman Nr. 20.
Comand, brigadei VIII. Reg. Mihaiii 

Viteszu Nr. 6, 4 Ilfov Nr. 21. Balation III 
din Beg. 5 Ialomița Nr. 23.

Reg. 1 geniu, 2 oetate.
Comand, brigadei II de artilerie, Reg.

2, 6, 10, de artilerie. Escadra 2 Treu.
Comand, brig. II roșiori. Reg. 4, 1,

3, roșiori.
Comand, brig. II oălărașl. Reg. 3, 4, 

10, călărași.
Divisionul de gendarml.

♦* *
Afil primirăm următorea telegramă :
Bucuresci, 29 Septemvre. (Dată 

9 ore 30 m.) Mărețul cortegiu impe
rial regal, procedat de un escadron 
de gendarml cu prefectul de polițiă, 
venind dela palat a trecut acjl la 
91/2 ore dim. prin calea Victoriei și 
prin bulevarde spre Cotroceni, unde 
va fi revista corpului II de armată. 
In prima trăsură se aflau Maj. Sa 
împăratul Francisc Iosif și Maj. Sa 
Regele Carol; în a doua trăsură Maj. 
Sa Regina Elisabeta cu damele de 
onâre. In trăsurile ce urmau se afla 
suita împăratului și a regelui. Tim
pul este frumos. Un public enorm 
înșirat pe trotoarele bulevardelor. 
In rândul întâii! diferitele corpora- 
țiuni și societăți, delegațiunile din 
județe, etc. Monarchii au fost salu
tați cu aclamațiuni entusiaste. Or
dinea esemplară.

Tâte cjiarele cele mari din ca
pitală, fără deosebire de partid, sa
lută călduros pe împăratul.
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Diverse de ale primirii.
Decorarea magazinelor.

Inițiativa privată în decorarea Buou- 
rescilor se manifestă în mod splendid: Ma
gazinul Fain din Calea Victoriei este ar- 
tistio învălit cu crepe negru-galben, âr 
împrejurul vitrinelor sute de rose artifioiale 
în culorile austriace. Magazinul Constanii- 
nescu e învălit de sus pănă jos cu crepe 
tricolor român, deoorat cu funde mari ne
gru-galben. Hotelul Hnglitera e decorat cu 
ghirlande de verdâță, covore, stindarde ro
mâne și austriace și la mijloo portretele în 
uleiu a împăratului si împărătesei, a Re
gelui și Reginei. Hotel Continental decorat 
cu ghirlande de bracjl în mijlocul cărora 
se află corona austriacă înoonjurată de sute 
■de lampione electrice. Magazinul Paul se 
deooreză cu ghirlande de flori și verdâță, 
cu covâre naționale aședate cu multă artă.

*
Corona austriacă.

ErI după amăcjl a fost atârnată pe 4 
stâlpi la încruoișarea dintre Bulevard și 
calea Viotoriei o imensă coronă, represen- 
tând corona austriacă. Corona are o greu
tate de o tonă și 70 kilograme, adecă 
1070 klg. și o înălțime de trei metri.

Ea e suspendată de o funiă grâsă de 
sîrmă legată de mansarda casei Greoeanu 
(Mânagere) și etagiul III al Hotelului Bu
levard. Corona de zinc aurit este o imitațiă 
a corănei austriace ; tâte pietrele scumpe : 
briliant, diamant, rubin, smaragd, eto. sunt 
imitate ou fidelitatea posibilă. Ea este or
nată ou sute de lămpi ine eleotrioe, cari 
vor fi aprinse desâră.

*
Tava tradițională.

Tava pe oare primarul orașului va 
presenta pânea și sarea împăratului Fran- 
ciso Iosif, oonform datinelor țării, este 
gata. Atât tava, cât și coșulețul pentru 
pâne, precum și solnița sunt de aur masiv, 
lucrate de o mare casă din străinătate. 
Tava e rotundă și e luorată după modelul 
tăvei găsite în tesaurul dela Petrosa (oloșca 
cu pui). Ea are în mijloc armele țărei și 
pârtă inscripția următâre:

„Capitala Țiiril Eomâneștl salută cu 
■respect pe Imperatul Franz losef, Augustul 
-el Oaspe*

Ca să dăm o idee de valorea acăstor 
obiecte, putem spune că numai solnița 
costă 5000 de lei, âr câte trele obiectele, 
adevărate lucrări de artă au costat 102 000 
lei. Tava, coșulețul de pâne și solnița sunt 
închise într’un elegant etuis, și ele fiind 
darul, pe care comuna Bucurescl îl faoe 
împăratului cu ocasia visitei Sale, vor fi 
depuse în museul Național din Viena.

*
Representanții fiarelor străine.
Etă numele cjiarelor străine, ai oăror 

representanțl au sosit Duminecă în capitală :
„Wiener Zeiiung*,  Sindicatul presei pa- 

risiene, representat prin Albert Thiedlin, 
„Neues Wiener Tagblatt*,  „Extrablatt* , „Neues 
Wiener Journal*,  „Fremdenblatt* , „MUnchener 
Allgemeine Zeitung*,  „Hamburger Correspon
dent*,  „Daily Chronikle*,  „Kurier Waszizaws- 
Jcide*,  „Eotterdamsche Courant,*  „Hamburger 
Nachrichten* , „Pester Lloyd*,  „Politisches 
Volksblatt* , „Pester Journal*,  „Neues Pester 

.Journal*,  „Eudapester Correspondenz* , „Ber
liner Tagblatt*,  „Ueber Land und Meer*,  
„Pești Napi o'*,  „Temesvarer Zeitung*.

SOIRILE D!ILEL
— 17 (29) Septemvre.

Arestările oelor subscriși în cunos
cutul „Manifest" se continuă. Miercurea 

-trecută șl-a început pedâpsa și advocatul 
Dr. Teodor Mihali din Deeș. Advocatul 
Patița din Alba-Julia și-a împlinit’o, âr 
d-1 Dr. Rațiu mai are încă 3 (fii0 pănă la 
împlinirea pedepsei polițienescl. D-sa, cum 
spune „Tribuna", a fost alaltăerl visitat de 
4 fete țărance , din Maierul Sibiiului, cari 
voiau cu orl-oe preț să-l vadă, oa pe unul 
care sufere pentru Români. întâi li-s’au 
făcut dificultăți fetelor de-a intra la D-sa, 
dâr în cele din urmă căpitanul poliției 
fle-a dat voiă ca să-l visiteze.

Visita împărătesei și miniștri uleni- 
potențiari. Afară de ministrul plenipoten
țiar al Austro-Ungariei și cel al Germa
niei nici un alt representant al celorlalte 
puteri n’a fost invitat la solemnitatea pri- 
mirei împăratului Francise Iosif în Bucu
rescl, nici la marele prâncj de gală. Se 
asigură că și ministrul Germaniei a fost 
invitat numai el personal, âr nu și lega- 
țiunea, și fu invitat pentru-că printre ds- 
pețl e și ducele de Coburg.

— o —
Cum vor se primâscă pe ministrul 

Perczel în Brașov. ț)iarul „Magyarorszâg" 
publioă următorele despre primirea minis
trului de interne, Perczel, cu ocasiunea 
inaugurării monumentului milenar de pe 
Tâmpa: Ministrul Desideriu Perczel va 
sosi în 17 Octomvre ou tren espres la Bra
șov, aci va fi primit de cătră oomitele su
prem. La otarele comitatului va fi întâm
pinat de o deputațiune în frunte cu vioe- 
comitele dr. Jeokel. Dela gara din Brașov 
pănă în oraș, ministrul va fi petrecut de 
un banderiu de 300 călăreți, și va fi în- 
cuartirat la cornițele. Sera reuniunea să- 
sâscă și maghiară îi va face serenadă. In 
(jiua următore, diminâța pe Tâmpa, depu
tatul Carol Schnell va oeti legea privitore 
la ridicarea monumentului. Apoi ministrul 
va țină o vorbire și va preda monumentul 
în grigea primarului, care îl va lua în 
primire. In urmă se vor pune documen
tele festive în monument într’o deschiză
tură anume. După prân4 la 3 ore va fi 
banchet. Săra representațiă teatrală și ilu
minarea Tâmpei, cu oare serbările inaugu
rării se vor fini.

—o—■
Cas (le proces pentru «gitare. In co

muna Desk, din comit. Torontal, ou oca
siunea serbărei milenare, notarul comunei 
împreună cu mai mulțl Unguri au cântat 
în biserică imnul maghiar. Popa sârbeso se 
dice că s’a plâns cjiarului „Zastava*,e&  Ungurii 
au cântat în biserică un oânteo batjooo- 
ritor, ce numai în orîșme se cântă. Nota
rul pentru aoâsta a intentat proces preo
tului.

—o —
La primirea Țarului în Paris. In 

săptămâna treoută oonsiliul munioipal din 
Paris s’a ooupat de programa festivități
lor ce se vor da în onârea Țarului. S’a 
primit proiectul d-lui Bouvard ce conține 
programul general al festivităților, apoi 
decorațiunea stradelor, oortegiul, pavoa
zarea și iluminarea edificiilor munioipale și 
arangiarea unei mari sărbători poporale și 
generale în Paris. Se vor distribui 200.000 
franol la săraoii din Paris și se va da o 
subvențiune de 100.000 franol Comitetelor 
din diferite cartiere pentru organisarea de 
serbări looale. In fine o sumă de 1,200.000 
franol s’a pus la disposiția d-lui Bouvard 
pentru decorația, pavoazarea, iluminația și 
organisarea festivității dela primăria.

— o —
Continuarea raportului dela Făgăraș 

asupra adunării societății pentru fond de 
teatru, primindu’l numai ou posta de sâră, 
îl vom publioa numai mâne.

—o—
Turburate in Viena. Alaltăerl înainte 

de amdcji un polițist din Viena deținu pe 
o stradă prinoipală a capitalei austriace pe 
un recrut, care produse mare scandal pe 
piața așa numită Keppler. Imediat se 
adunară la fața looului vr’o 6000 de per
sons, și luară posițiă dușmănosă față cu 
polițiștii, cari alergară în ajutorul colegu
lui lor. Polițiștii fură siliți să întrebuințeze 
armele și deținură 5 persone.

—o —
Deputății italieni. Cetim în „Epoca": 

pierele din Viena și din Pesta sunt pline 
cu amănunte imaginare, asupra unor de- 
monstrațiunl ostile împăratului, pe oarl 
le-ar organisa „bătrânul agitator al Ligei 
culturale, V. A. Urechiă". Numita pressă 
se mai ocupă și de soirea, că mai mulțl 
deputațl și senatori italieni, aflători acum 
la oonferența interparlamentară din Pesta, 
și-ar fi propus să visitese capitala Româ
niei. Pressa ungară oonsideră o asemenea 
visită ca o manifestare filo-română cu ca

racter accentuat anti-magJiiar, și nu crede 
că deputății italieni s’ar preta la o așa 
manifestare ostilă. Pe oât soim noi, de
putății italieni îșl anunțaseră în mod 
ofioial sosirea în BuourescI, unde se și 
luaseră tote măsurile pentru a li-se faoe o 
primire demnă. Hotelul Bristol fusese în- 
ohiriat, un prân4 era să li-se ofere în vas
tele săli ale șcâlei veterinare, d-1 Tooilesou 
fusese desemnat a-le arăta monumentele 
dela T.-Severin, Curtea de Argeș, etc., se 
hotărâse lista șcâlelor, pe oarl aveau să le 
visiteze. Pentru motive cari nu-șl au locul 
a fi espuse aețl, deputațiunea italiană a re
nunțat la visita oe-șl propusese. Putem 
spune însă, oă motivele arătate de pressa 
austro-ungară sunt absolut fantastice.

—o—
Provincia în Capitală. De două dile 

tâte trenurile, cari vin în Bucuresol, sunt 
tiosite de lume, scrie „Epoca". Din Sla
tina, Pitești, Câmpulung, Giurgiu, Călărași, 
Ploeștl, Buzău, Brăila, T.-Măgurele au ve
nit o mulțime de âmenl pentru a vedea 
serbările, oe se vor desfășura mâne și poi- 
mâne. Trenurile de asâră, în speoial, au 
fost înoăroate de lume. Din oausa afluenței 
celei mari, pa la tote gările mai importante 
s’au adaogat vagone la trenuri. Din aoâstă 
oausă tote trenurile de asâră au suferit în- 
târdierl de câte 30—60 minute; trenul de 
Craiova de pildă, care trebuia să sosâscă 
asâră la 8.50, n’a sosit decât numai la 10 
și jumătate. La gara de Nord era o îm- 
bulzâlă enorm de mare, așa oă un mare 
număr de voiagiorl au trebuit să stea pe 
loo aprope o jumătate de oră pănă a putea 
lua vr’o birje. Trenurile de a4l diminâță 
au fost de asemenea tiosite de lume; nu 
puteai găsi un loc nici măcar pe coridorele 
vagonelor. Afluența era atât de mare, încât 
la gările din Galați, Brăila, Teouol, Focșani, 
R.-Sărat și Buzău, nu s’au mal dat bilete 
de drum, nefiind nici locuri în tren și nici 
măcar vagone disponibile. Diu acâstă causă 
s’au produs dese incidente. — Tâte hote
lurile din Capitală. în speoial maghernițele, 
botezate hoteluri, din oalea Griviței, sunt 
ocupate. Pe calea Viotoriei o lume imensă 
foresee, îngreuind oiroulația trăsurilor. Nu
mărul oălătorilor venițl pănă a4l diminâță 
(28 Sept.) în Capitală, se pote oifra la vr’o 
30,000 de suflete.

— o—
Atentat asupra unui tren. Sâmbătă 

săra la 7 ore pe oând trenul accelerat de 
pe linia Viena-Berlin înainta spre stațiu
nea Okrischko un făptuitor neounoscut 
pușcă asupra vagânelor. Glonțul intră în 
vagonul-restaurant și sfărâmăturile feres
trei sparte răniră pe patru călători. Inci
dentul produsă mare panioă între că
lători.

— O—
Din Turcia. Se anunță din Constan- 

tinopol, oă a produs mare sensațiă deținerea 
a doi notabili armeni, suspiționațl, oă apar
țin comitetului revoluționar armenesc. Mai 
departe s’au făcut mai multe dețineri și 
perchisiții domioiliare și în Filipopol, unde 
Turcii tineri lipiseră pe păreți apeluri re
voluționare, îndreptate contra Sultanului. 
„Agenției Havas" i-se depeșâză din Atena, 
că consiliul administrativ Cretan s’a întrunit 
alaltăerl în Canea, sub președinția nou nu
mitului guvernor general Berovicl, și votă 
budgetul provisor pentru 6 luni, în oare e 
ouprinsă și suma de 2000 punți turoescl, 
destinați pentru reorganisarea gendarme- 
riei și a judeoătoriilor.

—o—
Orcan pe Mare. Din Ostenda se de

peșâză, oă pe Marea nordioă de câte-va 
4ile furibundâză un orcan îngrozitor. Va
porul „Henriette" a fost arunoat la țăr- 
mure. Mai multe oorăbii mai mici s’au 
scufundat.

— o—

Cutremur de păment și zăpadă. Din 
Laibaoh se scrie cu data de 24 1. o.: In 
decursul săptămânei acesteia au fost două 
outremure parțiale de păment. Primul ou- 
tremur a fost simțit Luni la 1 6ră 15 
minute d. a., âr al doiiea în 23 1. c. la 
2 ore 15 m. d. a. și au durat câte 2 se
cunde. Astă4l începu a căde o plâie to
rențială, a fulgerat și trăsnit. Pe Alpii Ca- 

ravanker și Sannthaler pioă și astă4l forte 
multă zăpadă. Rîurile și văile stau aprâpe 
să esundeze.

D-1 Dr. Weigand la Beiuș, Vașcău, 
Halmaj, CiucT.

Beiuș, 22 Sept. n.
Savantul profesor și neobositul esplo- 

rator al limbei nâstre române — după ce 
în unele comune în călătoria sa dela Orade 
spre Beiuș isprăvi scrutări filologice — 
sosi la Beiuș în 18 Sept. n. ou trenul de 
10 ore diminâța.

Buouria ni-a fost nedesoriptibilă. La 
gară fii primit ou oăldură de d-nii V. Pop 
protopop și V. Ștefanioa, profesor și alțl 
inteligențl. In oraș a stat puțin. A prân- 
4it la d-1 profesor Ștefanioa; după prân4 
însoțit de protopopul V. Pop a mers la 
NimaescI, o comună nu departe de Beiuș. 
Aid la o moră se intrețimi ou mai mulțl 
țărani și țărance; apoi se re’ntdrse ârășl 
la Beiuș, de unde sera ou trenul pleoâ 
spre Vașoău.

Dorința inteligenței române de Beiuș 
de-a arangia un banchet în onorea acestui 
laborios filolog nu s’a putut realisa, de- 
6re-oe d-1 Dr. Weigand, având încă în 
multe comune esplorare așa: Vașoău, Hal- 
maj, CiucI, Buteni, Șiria, Arad, s’a grăbit 
pentru cercetarea acelora.

Sera la 9 ore a sosit d-1 Weigand la 
Vașoău; aid fu primit cu ovațiuni de d-nii 
Ladislau Lazar advocat, I. Coroiu preot 
și V. Sala învățător. A avut oină la d-nul 
învățător V. Sala, unde a stat pănă în 
4iua următore după amâ4l, oând apoi a 
pleoat la Halmaj, însoțit de bravul învă
țător V. Sala, oare n’a pregetat ostenele ; 
căruța sa propriă a acordat’o pănă la 
CiucI, o cale forte îndepărtată. D. Vasile 
Sala și-a manifestat sentimentele sale de 
iubire și admirare față de d-1 Dr. Wei
gand, și acesta l’a'felioitat pentru zelul 
său viu, ce’l are față de desvoltarea, pro
gresul oultural național. I-a promis potre- 
tul său, pe care îndată ce va sosi la 
Lipsoa i-1 va trimite d-lui V. Sala. Soția 
d-lui Sala i-a oferit două ștergare frumose 
și alte albituri.

A fost d-1 Dr. Weigand și la bise
rica română, unde a oeroat prin cărțile 
biserioescl. Era 4*  de târg. Preoți, învă
țători din jur au venit la d-1 Dr. Wei
gand, țăraDl, țăranoe, copii, fete din dife
rite comune.

Aminteso oiroumstanța, ca țărancele 
la invitarea învățătorului Sala renunțau la 
intrare în școlă, pronunțându-se, oă au 
frică de gendarml (?!)

A prân4it tot la învățătorul V. Sala, 
căruia, sub durata prân4ului, i-a amintit 
următoraa împrejurare destul de regreta
bilă :

In comunele — nu ’n tote — de pe 
lângă Crișul repede a avut prilejul trist a 
oonveni ou unii preoți români, cari nu 
s’au sfiit a vorbi în limba tuhutunistă cu 
d-1 Dr. Weigand. Dau cu socotela, oă 
acești preoți sunt preoți milenari (!!)

După ame4l la orele 4l/2 pleoâ d-1 
Weigand însoțit de d-1 învățător V. Sala 
spre Halmaj, unde fu bineprimit și ospă
tat de fiul preotului Arsenie Leuca, oare 
e primar. De aiol a plecat spre CiucI tot 
ou V. Sala, de unde d-1 Dr. Weigand a 
dis, că va merge la: Almaș, Buteni, Șiria, 
Arad și de aici spre Lipsea.

In CiucI a fost primit de notarul 
Priticl. Din CiucI V. Sala s’a re’ntors la 
Vașoău.

H.

Raportul comitetului societății
pentru crearea unui fond de teatru român.

(U r ma r e.)

In înțelesul punctului V. al. 9 din 
protooolul adunării generale din 1895 co
mitetul D-vostră de aoum a transmis co
mitetului vechiQ mulțămita D-vostră pentru 
purtarea agendelor societății din Sept. 1889 
pănă la adunarea generală din 1895.

Adunarea generală din anul trecut a 
hotărît, oa sediul oomitetului să se trans- 
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pună dela Budapesta la Brașov, eră oomi- 
tetul cel nou să însciințeze despre acâsta 
pe înaltul guvern. Comitetul a făout în- 
Boiințarea cuvenită, dâr ministeriul de in
terne prin hârtia sa Nr.70.572/V-B de d-tul 
4 August 1896 ni-a comunicat, că nu ia la 
ounoscință aprobătore schimbarea sediului 
sub ouvent, că cestiunea mutării sediului 
n’a fost pusă la ordinea dilei în respectiva 
adunare generală. In urma acestei hotărîrl 
ministeriale cestiunea mutării sediului dela 
Budapesta la Brașov comitetul a pus-o la 
prdițjea (jilei în adunarea generală de 
acutiij

Tipărind raportul de față dimpreună 
ou raportul cassarului și cu conspectul mem
brilor societății, comitetul D-vâstră a răs
puns hotărîrii adunării generale din anul 
trecut al. 11 p. V. șed. II., oare cerea, ca 
raportul comitetului, al cassarului și con
spectul membrilor să fiă tipărite pentru 
adunarea generală.

Cu privire la conclusul V. 12 luat în 
ședința II a adunării generale din 1895, 
prin care comitetul se însăroineză, ca să 
studieze modalitățile cela mai potrivite, 
sub carî s’ar pute realisa cele cuprinse în 
§-ji 1 și 21 ai statutelor, comitetul D-vostră 
în I ședința a sa (p. 8) însărcinase pe se- 
oretarul II Vas. Goldiș a face un studiu 
detaiat asupra cestiuniii, cum s’ar pute rea
lisa soopul sooietății pe terenul teatral-cul- 
tural și a-1 presanta spre discuție comite
tului. — începând însă a studia mai dina
dins acestă cestiune, comitetul B’a convins 
că statutele nostre absolut nu permit so
oietății o altă activitata decât aceea de-a 
aduna bani pentru fondul unui viitor tea
tru național român.

Drept aoee?. comitetul a absolvat pe 
secretarul său Vas. Goldiș de însărcinarea 
primită în cestiunea aoâsta și se rogă, ca 
și onorata adunare generală să reasumeze 
decisul respectiv al adunării generale din 
anul treout în înțelesul espus aci al acestei 
ceetiunl.

Cestiunea filialelor, ce ar f/să se în
ființeze în punctele principale din ținuturile 
loouite de Români pentru promovarea soo- 
purilor societății nostre, comitetul o stu
diază și speră, că la proxima adunare ge
nerală va fi în posiție de-a presents și în 
acâstă cestiune propuneri positive.

Cu ooasia aranjării averii sooietății 
nostre s’a constatat, că o parte din acea 
avere se află în administrarea „Asociațiunii 
Transilvane14 și anume ’/3 (una a treia) 
dintr’un los de 500 fl. din 1860, carea a 
fost donată societății de fericitul d-1 T. 
Cipariu, precum și interesele, cari au re- 
sultat dela 1877 încâol pe partea fondului 
nostru din acest los. Pentru estradarea 
aoestei părți de avere a fondului de teatru, 
comitetul de mai ’nainte s’a adresat de 2 
ori „Asociațiunii14, care sub Nr. 138 de 3 
Maih 1879 s’a declarat învoită de-a es
trada societății fondului de treatru acea 
samă, care după cursul cjilei 80 va constata 
ca valdrea părții a 3-a din valorea losului 
din cestiune. Deâre-ce la acestă hârtie a 
Asociațiunii comitetul de mai ’nainte al 
fondului de teatru n’a dat răspuns, comite
tului D-vâstră a hotărît să primesoă ofertul 
Asooiațiunii cu adausul, că in oașul, oând 
aoest los la sortire va realisa un câștig mai 
mare, decât a fost cursul, cu care s’a res- 
oumpărat partea a treia a fondului de tea
tru, acâstă sumă să benefioieze la a 3-a 
parte a câștigului, oonform intențiunii do
natorului, âr în cașul, când câștigul ar fi 
mai mio ca oursul resoumpărării, fondul de 
teatru se fiă deobligat a restitui Asocia
țiunii diferența, oe vine pe partea a 3-a a 
losului. La acâsta hotărîre a nostră comi
tetul Asociațiunii a răspuns în 7 Iulie 1896 
sub Nr. 273, că nu pote primi ofertul nos
tru, oi insistă pe lângă veaflarea losului 
având societatea nOstră a primi din prețul 
de venerare partea ouvenită ei. Stând astfel 
luorul oomitetul D-vostră a oretjut de 
bine a supune cestiunea acâsta deliberăm 
adunării generale presente.

Vă aducem în sfirșit la cunoscință, că 
d-1 George B. Popp, ales în adunarea ge
nerală din 1895 de v.-președinte al comi- 
tetu ui, nu mult după alegere a abejis de 

postul oe-1 ocupa în oomitetul d-vostră și 
astfel oomitetul a trebuit să pună la or
dinea epioî în acâstă adunare generală și 
întregirea sa.

In puterea celor espuse, în sfîrșit oo
mitetul d-vostră îșl ia voie a vă faoe ur- 
mătdrele propuneri:

1) Adunarea generală să ia la cu
noscință raportul present și să dea comite
tului absolutoriu pentru activitatea ea pănă 
în (jiua presentei adunări generale.

2) Restanțele specificate îu hârtia res
pectivă a comitetului cțj neincassabile să 
se ștârgă din socotelile sooietății, âră în- 
oassarea celorlalte restanțe oomitetul să o 
înoșroe din nou îu deoursul anului ur
mător.

3) Să se reasume hotărîrea adunării 
generale din 1895 șed. IL, V, p. 12 în aoel 
înțeles, că pe basa statutelor deooamdată 
adunarea generală nu află posibil a între
prinde într’un ch'p ori îu altul realisarea 
scopului final al sooietății nostre.

Brașov, în 24 Sept. 1896.
Oomitetul sooietății pentru crearea 

unui foud de teatru român.
Iosif Vulcan, m. p., Vasile Goldiș, m. p., 

președinte. secretar II,

Voci din public*).

*) Pentru cuprinsul celor publicate sub rubrica 
acesta Redacțiunea nu ia răspunderea. 1

Brașov, 29 Septemvre 1896.
On. Redacțiune ! Referitor la raportul 

D-V6stră publicat în „Gazeta Transi'vaniei44 
cu privire la modul de primire al comi
tetului societății pentru fond de teatru ro
mân, dați-ml voie să fac unele observări:

Cele publicate, durere, sunt adevărate. 
Un singur lucru mai e de discutat, oă pe 
cine și în oe măsură cade răspunderea.

In oe mă privesoe pe mine, nu am 
fost consultat nici cu privire la timpul ți- 
nerei Adunărei, nici referitor la primire, și 
acesta mi-să pare pentru singurul motiv, că 
prietinul meu Dr. Șenchea Ioan a voit să 
monopolizeze totul pentru sine.

In ceva mai puțină atențiune s’au îm
părtășit și ceilalți membri români din Fă
găraș.

Acâsta a fost causa neprimirei co
mitetului.

Un singur cuvânt mai am oătră fra
tele Dr. Șenchea.

Iți recunosc, că te-ai străduit mult 
pentru Adunare, și în multe ți-a și sncoes, 
dâr te fac atent, că disconsiderarea tutu
rora și în special a mea, și a voi să mo- 
nopolittzl tote pentru tine singur, deoparte 
e în detrimentul oausei românescl, âr de 
altă parte nu te ajută puterile.

Apoi a merge la Fișpanul, la Aliș- 
panul, la Fisolgăbirăul și la Fibirăul, și în 
dicții unguresc! a-i invita să asiste la ban
chet și a-i asigura oă nu se face politică, 
numai să vie, e un lucru ou totul demo- 
ralisător.

A trebuit să viu eu să protestez oon- 
tra invitării oomitelui suprem la banchet 
și să-ți spun, că eu cu dmenii mei vom 
părăsi sala în mod ostentativ, oă eu nici 
când nu voiu să-i dau ocasiune să se laude 
înaintea guvernului maghiar, că el e bine 
vecjut înaintea Românilor.

Și am protestat cu drept, căci eu nu 
vreau să dau atâta atențiune omului, care 
în nenumărate rânduri a denunțat comi
tatul și poporul românesc guvernului și 
lumei.

Nu vreau să-l guguleso pe cornițele, 
care în scurt timp a demoralisat comitatul, 
âr pe puținii funcționari români l-a scos 
din slujbe și în primul loo ohiar pe. tine.

Nu te înțeleg pentru ce deodată atâtă 
oomplesanța fată de ei și atâta răceală 
față de noi.

Le-am spus acestea deoparte pentru 
lămurirea publicului, âr ție nu din duș
mănia, oă pe mine cred, că mă cunosc! des
tul de bine — ci ca cel puțin pe viitor să 
fim soutiți de divergențe, cari nouă ne 
fao supărări, âr dușmanilor buouriă, și să 
putem lucra împreună pentru salvarea 
oausei.

Sum al tău de bine voitor
Dr. Nicolae Sierbanu.

Teatru german în Brașov. Pe cât de 
rău impresionezi pe privitor o sală mai 
mult golă ca plină, tot așa de rea irnpre- 
siune trebue că face și asupra actorilor, 
cari nu’șl văd încuragiată obosâla și si
lința. Cu tâte astea nu putem Pu" 

blieul puțin de' asâră să fi înfluințat rău 
asupra jocului lor, căci le reuși pe deplin 
să pronunțe umorul fin ce se streoâră 
prin piesă „directorul de minister44 de 
Bisson și Carrâ. Domnul Dieffenbaoher 
făcu minunat pe bonvivantul francos și 
desvoltâ multă eleganță în mișcări. Tipuri 
originale le înfățișară cu succes și le ca- 
racterisară bine d-nii Fischer Renner și 
Planck. D-na Austerlitz, comică bStrână, 
stârnesce adese prin jocul ei multă ilaritate. 
D-ra Wachtel și Hoheneck jucară cu 
mult șic.

Mâne se va da „Das BecMu dramă 
în 3 acte de Hermann Haas și ar fi de 
dorit ca acâstă societate eminentă se fiă 
jnai mult încuragiată.

NECROLOG. Primim trista scire, că 
parochul dela biserica din Brașovul-vechiu, 
George Perșinar, a răposat astăcjl la orele 
3 dimineța.

— Maria Nestor văduvită Oosma 
ca soție, Gavril Oosma sen. ca tată, 
Maria Pantea născ. Oosma, văd. Maria 
Valtner născ. Oosma, Dr. Gavril Oosma ca 
sororl și respective ca frate, și văd. Eca- 
tarina Nestor ca sâoră, deprimați de cea 
mal adâncă durere, în numele lor și al nenu
măratelor rudenii, anunță înoetarea din viâță 
n urma unui morb îndelungat și plin de 

suferințe a iubitului soț, fiu respective frate 
și ginere. Mihail Oosma fost subnotar opi- 
dan în Beiuș întâmplată în 24 Septemvre 
a. o. la ‘/412 ore noptea în al 53-lea an 
al etății și al 18-lea al fericitei sale căsătorii 
Astrucarea osemintelor decedatului s’a făcut 
Sâmbătă îu 26 septemvre d. m. la 3 ore 
după ritul bisericei gr. or. în cimiteriul 
din loc. Beiuș 25 Septemvre 1896. Fiă-i 
țărina ușâră și memoria binecuvântată!

DIVERSE.
In interesul studenților. Un medic 

american scrie, că densului i-a succes a 
afla o metodă de-a scăpa pe studențl de mo
mentele acele critice, pe cari studenții le 
numesc „cZrwc/c44. Aoest „druck44 chiar și pe 
studenții cei mai buni întru atâta îl con
turbă, încât nu pot se dee nici un răspuns 
la înțeles. Ca studenții sâ nu aibă „druck“ 
recomandă, oă înainte de examen cu oâte- 
cțile să iâe câte 10 picuri de gelsenium său 
6 picuri de laudanum dilnio. Care ia me
dicina aoâsta, aoela nu-șl perde firul idei
lor, subînțelegând peste tot, că are idei.

GmipsmS îa bursa dim Hfienai,.
Din 28 Septmvre 1896.

Reuia ung. de aur 4% .... 122.15
Renta de corâne ung. 4% . . . 99.10
Impr. oăil. fer. ung. în aur fP/2% • 122.75
Irapr. căii. fer. ung. în argint 41/2°/0 101.—
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 121.40 
Bonuri rurale ungare 4°/0 ■ ■ • 97.25 
Bonuri rurale croate-slavone. . . 97.50 
Imprum. ung. ou premii .... 155,25 
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Membru Juriului esposiției milenare 1896

Avem onârea a atrage din nou amicala atențiune 
On. p. asupra fabricatelor nostre proprii de 

Postavuri și mărfuri ie moâă 
cu deosebire asupra stofelor de pardesiuri, rocuri 
de ernă (paltone), uniforme, pleduri pentru 
bărbați.

Nu mal puțin recomandăm fabricatul nostru

Loden Ardelenesc
ca specialitate: Touriștilor, amatorilor de sport, econo
milor și țăranilor. In privința durabilității și solidi
tății este de preferat așa numitul Loden de Stiria și Tirol 
de aceea este forte potrivit pentru costume de gim
nastici, vânat, Havelochs și mantale.

Ne rugăm de o cercetare cât mal numerosă

WILHELM SCHERG & C-ie.

LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 139.—
Renta de hârtie austr.........................101.40
Renta de argint austr.........................101.45
Renta de aur austr..............................123.30
LosurI din 1860........................... 144.75
Acții de ale Băncei austro-ungară. 951. —
Aoții de-ale Băncei ung. de credit. 402.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 368.25
Napoleon dori.................................. 9.54 J/2
Mărci imperiale germane . . . 58.80
London vista.................... 119.85
Paris vista................... 47.60
Rente de corâne austr. 4%. . . 101.10
Note italiene.................. 44.40

Ctwsid pieței Brașov.

Din 29 Septemvre 1896.
Banonote rom. Camp. 9.48 Vând. 9.51 
Argint român. Cump. 9.45 Vând. 9.48 
Napoleon-d’ori Cump. 9.50 Vând. 9.53 
Galbeni Cump. 5.60 Vând. 5.65
Ruble rusescl Cump. 126.— Vând. —.— 
Mărol germane Cump. 58.30 Vând. —.— 
Lire turcesol Cump. 10.60 Vând. —.— 
Scris, fonc. Albina 5°/0 100.75 Vând. 110.75'

Prourîetar: Dr- Astrei KBure^ian». 

Redactor responsabil afflaior.

Nr. 12742 -96.

Concurs.
Se eacrie concurs pentru ocu

parea postului vacant de sublocote
nent la poliția locală orășenescă. 
Leafa anuală: 700 fl., bani de lo- 
.cuință 150 fl. și quinquenaliile sta- 
torite prin statut.

Se recere documentarea studii
lor percurse, cundscerea celor 3 limbi 
ale patriei, cundscerea referințelor 
locale, producerea testimoniului de 
moralitate, atestatului de botez și 
a testimonului physical asupra să- 
nătăței.

Se preferă competenți, cari au 
fost în serviciul de polițiă, la gen- 
darmeriă, în armata comună seu de 
honvecțl ca ofițeri seu subofițeri.

Postul se ocupă de-ocamdată pe 
un an de probă; mai târefiu înse, decă 
cel ales și-a corespuns chiămărei,. 
definitiv.

Petițiunile au de a se ascerne 
cel mult, pănă în 15 Octomvre a. c. 
ia prând 12 ore subscrisului magistrat.

Brașov, 25 Septemvre 1896.

1079,1—2 Magistratul orășenesc.

Tipografia A. .Mureșianu, Brașov.


