
ASPECTE DOCUMENTARE PRIVIND TEATRUL BRĂILEAN DE LA PRIMELE AFIRMĂRI 
LA CONSTITUIREA TEATRULUI PERMANENT 

Pe coordonatele istoriei, teatrul brăilean şi-a înscris 
îndelungat ~i frumoase tra diţii de participare, ma

nifestările de ·~ici conferind oraşului culoare semnifica
tivă în evantaiul multiplelor aspecte culturale. Dezvolta
r ea rapidă şi puternică a economiei prin deschi.derea 
largă a oraşului şi a portului, în anii de după 1829, a 
avut drept con ecinţă diversificarea activităţilor sociale 
şi creşterea cerinţelor culturale. Aici, în oraşul şi portul 
de la Dunăre, se întîlnea în mod fericit Orientul cu Occi
dentul, iar simţul artistic brăilean era de un rafinam ent 
deosebit în aprecierea a cee;:i ce era bun în artă 1., 

In articolul de faţă, se vor sublinia cîteva aspecte ale 
evoluţiei teatr ale în legătură, m ai ales, cu una dintre 
cele mai. reprezentative clădiri, lăcaş de cultură, actualul 
sediu al Teatrulu.i „Maria Filotti". 

Cea mai veche ştire despre teatrul brăil an, docu
mentată pînă în prezent, se referă la o manifestare din 
30 august 184.0 cînd a fo t omagi a tă ziua de naştere a 
domnitorului Alexandru Ghica2. iPrimele reprezentaţii 
teatrele se crede că s-au dat în sala „Caiafa" în casa lui 
G. Economu, situ;:i tă pe strada Teatrului, denumire care 
o• poarEi şi astăzi3. In prima jumătate a secolului al 
XIX-lea, unele clăd i ri nu se construiser~ după planuri 
aprobate de arhitectul oraşului şi nici autorităţile nu im
puneau aceasta în toate cazurile4, deşi se luau măsuri 
generale să se construiască după anumite regruli de arhi
tectură. In centrul oraşului s-au construit localuri cu 
săli pentru reprezentaţi i teatrale, un ele date de trupele 
străine în turneu, altel e din ţară în tre ere prin Brăila. 
In 1849 e consemnează prezenţa în oraş a unei trupe 
de actori pentru spectacole de opere italiene5. Doi ani 
mai t îrziu, în 1851, este atestat do umentar numele sălii 
„hotelului Rally" unde a dat spectacole Matei Milo, cu 
ocazia unui turneu la Brăila şi Galaţi6 . Succesul pe care 
trupa acestuia a avut-o a determinat revenirea la Brăila 

în anul următor7. 

Prima încercare de a face un teatru permanent la 
Brăila a fost aceea a lui Costache I-Ialepliu car e er a cu
noscut ca „director" al „Direcţiei Teatrului Naţional din 
Brăila" în anul 18518, dar care nu şi-a respectat angaja
mentul nici faţă de actori9, nici faţă de autorităţi şi după 
un an instituţia a fost desfiinţată 10. In jalba pe care acesta 

1 La Brăila s-au urcat pe scenă pcrsonalitiiţi de prestigiu ale arte i 
continentului nostru ca: Adelina Patti, Sarah Bernard, Bianca Bianchini, 
Hariclcca Darcl ee, Elena Teodorini, Şaliapin, Enescu şi alţii . 

2 Constant in C. Giurescu, Jstoriciit oraş1Jli1i B1•ăila., Editura şiiin
ţificri, Bucureşti, 1968, p. 206; vezi şi S. Semilian, Jst01•icul presei bi·ăilene, 
Brăi l a, 1926, p . 20 (Gazeta „Mercur", din 1 septembrie 1840). 

3 Arh. St. Brăi l a, Col ecţia pla nuri şi hrirţi , Planul Brăilei, 1867, 
planul 129. 

4 Nae Vasilescu, Schiţe istorice şi adniinistrative din oi·aşu. l ş-i judeful 
Brăila, Brăila, 1906, p. 25 . 

6 Arh. St. Brăil a, Prefectura jud. Brăila, dosar J 1 /1849, f. 239; 
N. T eodorescu, Armonia 100, Brăila, 1972, p . 41. 

u Ioa n Massof, T eatnit românesc, Editura pentru literatură, val. I. 
Bucureşti, 196 1, p . 399 vezi ş i N. Teodorescu, Armonia 100, p. 41. 

7 Ioan Massof, op. cit. ; ibidem, vol. II, Buc. 1966, p. 170- 171. 
8 Arh. St. Brăila, Prefectura jud. Brăi l a, dosar 23/1851,f. 45. Tea

trul Naţi ona l (în sensul că era de limba română) 
9 Ibide m, dosar 14/1'' 51, f. 25 l. 
10 Gh. Iavorschi, Date noi despre teafrul naţiona. l din Bi·cZita, 1851-

1852 în „Revista Arhivelor", nr. 2/ 1979, p . 136-138. 
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o adresează domnitorului ţării se a rată că acest teatru 
a funcţionat într-o „geamie v che''. Sol i.citînd o î nţele

gere din partea înaltei autorită ţi acesta arăta: .. . „săr

m.an 'împovărat cu qrele cheltuieli şi datorii foarte niari 
prin nişle ajutoare foarte neliniştitoare , mn format un 
teatru prezentabil clintr-o geam.ie v eche, l-am înzestrat 
cil costunie, mobile şi tot ce se cere spre a putea nunii 
un teatru complet, clar simţii nişte pagube în emnătoare 
provenite clin nişte prof esatori ele intrigi ce să uniseră 
spre atingerea m.ea" 11 . Desigur că Halepliu nu putea să 
folosească sala Ra1ly pentru acest scop cu posibilităţile 

fina nciare limitate d - ca re di.spunea . Cîţiva ani mai 
tîrziu, în 1857, Iacopp Dilli în fru nt a compani ei drama
ti e italiene d·"t reprezentaţii la Bră ila, în sala din casa 
lui Nicoleto Armelini 12, avînd contract cu muzica regi-

11 Arh. S t. Br1tila, Prefectura jud . Brttila , dosar 4/1852, f.3 82 . 
1 2 Nae Vasilescu , op. ci t., p. 42. 

Clădirea teatrului brăilean smprinsri fot ografic în a nul 1911, cînd era 
cunoscută sub numele de Teatrul Comunal (fostul hotel Rally} 

O alt ă fotografie îniăţişîncl-o în anul 1915 
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mentului13_ 1n anul 1858 acesta pri meş te de la munici
palitate 100 galbe ni cu împrumut, f~iră dobîndă, pentru 
a orga niza un teatru permanent în limba română dar nu 
se realizase ni ci măcar cît făcuse u cîţiva :mi mai îna
inte Halepliu 14. 

In acest timp, înainte de anul 1860, erau în Brăila 
cîteva săli de spectacole cu scene de teatru unde publi
cul brăilean as ista la manifestă ri . Cea mai veche a fost 
sala Caiafa", în casele lui G. Economu, situată în înfun-

" d . dătura străzii Teatrului, lîngă Poligon, avîn o capaci-
t ate de 150 locuri. Aici se prezentau mai ale · comedii, 
vodeviluri. Numele pe car e îl poartă şi astăzi st rada pro
v ine, desigur, de la aces t teatru. O a ltă sala a fost tea trul 
de variete si era situată în casele lui Vasifache Castovici 
care se afl~u în înfundătura străzii Rubinilor15, ce mai 
p urtau ş i denumirea de „Pala tul de flori" 16. In centrul 
oraşului enu două săli care posedau scene pentru teatru: 
cazinul lui Nicoleto Armelini, situat pe locul unde ulte
rior s-a clădit hotelul Francez 17, şi sala Rally actualul 
imobil unde se află Te:~trul „Maria FiloUi". Cînd s-a 
construit această clădire nu se poate preciza anul, dar 
din investigaţiile făcute pînă acum rezultă că îminte de 
1850. Rally apare printre persoanele marcante din r îndul 
burgheziei, ia parte la evenimentele anului 1848 de la 
Brăila 1 8 . 

Scurgerea vremii înscrie, desigur, modificările clă
dirii impus de împrejurări. O altă atestare documentară 
a folos irii sălii de spectacol a casei Rally pentru mani
festare tea trală o constituie relatarea poliţaiului Constan
tin Bacalbaşa, din 7 ianuarie 1859, către municipalitate 
prin care cere să se ia măsuri pentru întărirea galeriei. 
,,Cu prilejul piesei ce a/u/ reprezentat-o aseară , domnii 
actori italieni în sala caselor d. Rale, din strada Bucureşti, 
în galerie s-au grămădit o mulţime de oameni". Poli
ţaiul relatează că şi proprietarul recunoştea că galeri a 
nu era „solidă la căpătîi" şi din această cauză recoman
dase publicului să se aşeze „la rnijloc" 19. La · rîndul său 
municipalitatea cerea arhitectului oraşului să răspundă 

1 3~A rh . St. Brăil a, Pre fectura jud. Brăi.l a, dosar 93 I/1 859. 
J 4 N. Mocioiu, Pri·măria. 11mnicipiu.t11i Brăila, 1831-191.3, în „Rc

vi sf~. Arhivelor", a n. VII, nr . l/ 1961, p. 299-318. 
15 Situat în partea d reaptă. La încep utul secolului nostru e ra pe 

acest loc c lăd irea pe nsionatului grec . 
16 Nae Vasilescu, op. cit„ p. 44 . 
17 Actualul local a l Muzeului de istorie. 
is S. Se milia n, op. cit„ p. 21. 
10 Arh . St . Brăila, Primăria municipiului Brăila, dosar 6/1859,f.2. 

Planul parterulu i cl it lirii ( 1919) 

dacă construcţia caselor a fost făcută după un plan şi 
dacă folos irea galeriei nu prezinFi pericol pentru public20. 

Arhitectul Dimitr ie Poenaru a făcut investigaţiile res
pective „spre examinarea cn elor el. Ralea" şi a constatat 
că ,in ceea ce priveşte lucrarea ele zidărie se găseşte /că 
sînt/ între buinţate mate1·ialuri bune şi bine ziclită nu însă 
clupă arta arhitecţilor"2 ·1 • Lucrările de lemnărie le-a găsit 
necorespunzătoare, mai cu seamă scările care nu cores
pLmdeau „unui asemenea stabiliment". Galeria, care era 
de asemenea construită din scînduri, devenea periculoasă 
în tru cît nu avea „soliti'itatea cuvenită fiincl prijinită pe 
nişte stîlpi ele bracl ubţiri, aşezaţi în distanţă ele cîte cloi 
stînjeni". Se făcea menţiunea că nu era construik i după 
plan „ele vrem e ce el. Rali, clupă niai niulte invitaţii nu 
a aclus plan la municipalitate ca să se verifice" şi aprecia, 
totodată, că fiind „construcţia ele scîncluri, mai cu s~amă 
în centrul oraşului, nu se ·putea tolera în nici un chip"22• 

De altfel, prim ăria ia măsuri să se dărîme unele con
strucţii din cuprinsul oraşului· „clădite fără voia şi fără 
ştiinţă din partea m'hitectului" . 1n perioada pînă în anul 
Unirii Principatelor, autorităţile brăilene arată în cores
pondenţa epocii că pentru constru cţii se clădeau uneori 
, i „verbale înţelegeri"23 . 

în august acelaşi an24 se constituie o comisie din: 
Marghiloman care reprezenta comitetul municipal, Dimitrie 
Poenaru, arhitectul oraşului, şi poliţaiul Constantin Ba
calbaşa. In actul de constatare a stării „clădirii el. Ianache 
Ralli după stracla Bucureşti" se arată că „zidăria este lu
crată cu soliditate", iar „galeria construită clin lemnărie". 
Obliga proprietarul să ia măsuri de reparaţii, arhitectul 
oraşului fiind solicitat să urmărească „atît această clă
dire cît şi orice stabilimente publice clin oraş" la fiecare 
6 luni25. Proprietarul a efectuat reparaţiile, în scurt timp, 
si sala a continuat să fie folosită pentru manifestări artis
tice de prestigiu26. 

P.ll Ide m, f. 165. 
21 Ide m, f. 172. 
22 Idem . Este vorba ele co n strucţia galeriei din scînduri. 
23 Arh. St. Brăila, Primăria municipiului Brăila, dosar 6/1859, 

f. 294. 
2 4 Anul 1859. 
2° Arh. St . Brăila, Primăria mu nic ipiului Brăila, dosar 6/ 1859, 

f. 198. 
20 I.de m, dosa r 20 / 1864, I. 164. E ra una cl in fi gurile in teresante ele la 

jumătatea secolului a l X I X-lea (vezi şi I. Massof, op. cit., voi. I, p. 3 14-
31.5) . 
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În perioada următoare, oraşul Brăila a fost gazda 
unor reprezentaţii artistice deosebite, publicul brăilean 
apreciind cu căldură şi receptivitate trupele de actori 
sosite în turneu printre care şi acelea conduse de Fany 
Tardini, Costache Caragiale, Iorgu Caragiale, Matei Millo, 
Raliţa Mihăileanu27, Mihail P ascali28. Printre interpreţii 
străini care si-au făcut prezenţa pe scene bdiilene men
ţioni:u:n pe Bi~nca Bi anchini29, Adelina P ati30, Pezzana. Din
tre sălile de spectacol din cea ele a doua jumătate a seco
lului al XIX-lea un loc de frunte l-a avut, desigur, această 

· sală31, unde ma;1ifestările erau variate. La 21 octombrie 
1867 un afiş arăta că se di:t deau reprezentaţii de cătr 
Ruchwaldy din India şi ci:t preţurile erau pentru stal urile ; , 
'2, 3 şi galerie32, rezultînd de aici aranjamentul spectat ori 
lor. Un alt afiş progra m din 6 august 1872 înscrie o repre
zentaţi e dată de un grup de actori pentru a contribui la 
suma ne ·esară ridi cării l.mei stntui lui Ion Eliade Rădu
lescu. Din program menţionăm: „Blestemul unui ţăran mu
rind", „Vine cometa", „Isprăvniceasa din Bărzoi"33. 

În acelaşi an, la 4 octombrie, un a cident întîrnpla t 
la partea superioar ă a clădirii avea să atr agă din nou 
atenţia autorităţilor. A doua zi, poliţaiul Constantin Ba
calbasa relata către prim ărie că „s-a surpat plafonul de 
la al '3-lea etaj al cazinului Rally care a oc0;sionat rui
narea şi chiar slăbirea în mare parte a stabzlinientului, 
provocînd imense pagube'''34. De fapt nu au fost victime 
cu excepţia unui servitor care „s-a dat sub observaţie 
medicală" [ .. . ] „în cura spitalului civil local"35 . La rîn
dul său, procurorul atrage atenţia că „slăbiciunea con
stn.icţiei aceltli hotel" să nu „dea naştere la triste con
secinţe"36, iar consilierul priniăriei întocmeşte un raport 
prin care se arată că „lucrul este prea serios şi prin 

27 La 12 ma i 1865, Mihai l P ascali, clirect.oni_l trupei el e teatru, soli ci1 a 
apro ba re primi'tri c i să ctca repreze nt aţii (Primări a muni cipi ului Brăil a , 
dosa r 48/ 1865, I. 20-2 1). 

2s A jucat la „Palat ul el e fl ori". 
2!J La sa la Teatrului Hally. 
ao Arh. S1. Brăil a, Prefectura jndeţului Brţula, dosar 44 / 1865, f. 8. 

La 1869 Gheorghe Buclescu a încercat să înt·e meieze teatru permanent 
fără a re u şi în să . 

ai Arh. St . Brăila , Afi~e tc..1.lra le , mapa 1, f. l. 
32 Arh. St. Bdiila, Primt1ria municipiului Drăila, dosar 8/ 1872, 

f. 322 - 323 . 

32 

33 lde m, f. 448. 
3 t Idem . 
S6 Ide m, f. 553. 
ao Ide m, f. 439. 

Pi a nu.I eta jului clilcliri i ( 1919 ) 

urmare trebuie ca examinarea să fi e cît se poate ele 
serioasă"37. 

Propri tarii (ncum er au doi), Ianache Rally ş i George 
I. Rally, au luat mă ·uri pentru reparaţii. La sfîrşitul 
a nului arhitectul o r;:i~ului intoc111 e5te un r aport de con
statare în ca re sînt menţionn te reparaţiile la întreaga 
clădire , inclu„iv sala tea trului. Docum entul înseamnă , în 
;:ic ela şi t in1p, ş i cea mai v che descri ere n unor aspect e 
de teatru. Se arată că la „suteran" s-au întă rit grin zile 
prin punerea de arhitrave (coso roa be) şi stîlpi. S-a r epn
rat „arcul cl'asupra uşii în galerie, stîlpii cu arc intre 
suteranile interioore, ziclăria Jaţacle i ele la sute rcină spre 
traclă", a preci inel că s-au consolidat „foartC bine zidărie 

clin nou" . De ascmen en e menţi onează că s-au consolidat 
anumite pă rţi din cWdire prin „coloane de fi er" . La etajul 
II „ -au aşezat alte grinzi solide ele 35 /30 centimetri 
groase şi pentru consolidarea a1'iiilrovului sub grinzile 
etajului III s-CltL aşezat în lucru alte două coloane de 
fier"3B. Descrierea re para ţiilo r de la sala teatrului este, 
de a:·e rn enen, interesc1~ti:1 a rătî nd u- ·e măsurile luate : „ca
prele armate cl'asupra. plci.fonuli1i să lii s-au consoliclot prin, 
oltele soliclP. strînse bine cu bră ţări , şine şi buloane ele 
fi er" . Proprietarii George Rally şi Ianache Rally s-au 
adresat primă ri ei pentru deschiderea siHilor de spectacole 
„ i de dans întrucît au definiti va t lucrările de repara ţii 
ale cli:'1dirii „ele la j'unclamente şi pînă la înveliŞ'Ul suszi
sului ecli ficiu "39. 

Arhitectul P. A. Taba, din partea Biroului tehnic 
al primăriei, r eco manda deschiderea sălii de teatru şi a 
celorlnlte locuri pentru „petreceri publice", susţinînd ci:'1 
„prin sus-arătatele lucrări ele consolidare edificiul s-a 
întărit în acele părţi, că foarte puţine construcţi·i sînt în 
acest oraş Brăila care să per iste o mai mare soliclitate"4D. 
De altfel la începutul anului ur:mător, la 3 ianuarie, 
Constantin Bacalba şa, poliţaiu l oraşului, s-a adresat din 
nou primăriei şi a cerut să se garanteze că „zisa proprie
tate nu mai lasă nici o 'l.lmbră de bănuială de pericol", 
ari:1tînd că „în această sală, ele multe ori, la diferite spec
tacole se grămăclescce foarte numeros public"41. Oricum, 

f. 55 . 

37 Ide m, f. .550. 
38 Arh. S1-. Brtii la , Primăria muni cipiului Brăil a , dosar 8/ 1872, 

39 lde m, f. 543 . 
40 Ide m, f. 550. 
' 1 Ide m, f. 552. 
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în perioada următoare, sala Rally sau „Teatrul Român" 
cum i se mai spunea, a găzduit numeroase spectacole 
fără să se întîmple vrelm accident în corpul clădirii. Se 
simtea însă nevoia creării unui teatru permanent cu 
toat~ ~ă tru1~ele de actori venite în turneu adL1cea u pro
grame vari.1te. 

La începutul anului 1874, actriţa Aneta St.eHinescu 
scria primarului oraşului că este necesar să se . înţiin
teze un teatru municipal, arătînd c·1 teatrul „contrzbuzeşte 
ia dezvoltarea initămintelor nobile şi generoase, încu
rajează meritul şi· loveşte aspru pe egoişti" [ .. ] „face 
să vibreze în inimile române patriotism.ul, el ne reamin
teşte suvenirile glorioase ale naţiunii noastre". Pr~măria 
acordă permisiunea ca teatrul să-şi desfăşoare activitatea, 
dar nu acordă subvenţi a motivînd că „asemenea sume nu 
sînt prevăzute în buget"42. 

Cu tot efortul făcut de aceas tă actriţă şi de alţii, de 
altfel, nu s-a putut înfiripa teatru permanent, cu conti
nuitate, trupele de actori, sosite în turneu, dînd re prezen
tatii în continuare. La 25 martie 1881 în sala Rally era 
organizat un concert l a care şi-a dat concu r~ul Har.i
cleea Darclce43, I n 1885, artişt i a i curţii regale dm Suedia 
dădeau reprezenta ţii în aceeaşi sală44 , iar după trei ani 
tot acolo brăilenii apl:rndriu pe Elena Teodorini, Aristiţa 
Romane cu ş i Grigore Manolescu45. 

Centrul Br-lilei î::;i s him ba aspectul, comerţul şi 
dezvoltarea econom i că , în general, i mprimînd llll nou 
aspect arhitectonic46. In anul 1885 se aflau pe st~ada 
Bucureştilor (str. Republicii de azi) 321 de case, lo umţe 
dintre care 169 cu 1Jn d aj, J.4.4 cu. dou~t ~i 8 cu tre i etaje47. 

Pînă l:i sfîrşitul secolului au fost construite aproape 
toa te cl ădirile care se află astăzi pe această stradă . Sem
nifi cativ este faptul 6 t nu sînt dou ă clădiri la fel, fi e
care căutînd parcă să se individualizeze, s~t fie o parte 
csential ă dintr-o stetică generală48 . Dominantă era, şi în 
această perioadă, Casa Rally, o construcţie deosebită care 
se integra armonios în arhitectonica oraşului. La sfîrşitul 
secolului acest imobil trece în proprietatea lui Dumitru 
Ionescu. în 1895, George şi Demostene Raly, proprietarii 
de atunci s-au împrumutat de la Dumitru Ionescu cu 
suma de 

1

200 OOO lei, ipotecînd imobilul, deşi închiriase 
clubul hotelul şi ambele teatre" lui Blechner, un „om ae crf ac'eri", cu un an înainte. Datoria s-a mărit _în 1897 

cu alte împrumuturi, 130 OOO lei la acelaşi DLmutru Io
nescu si 560 OOO lei la Creditul fun ciar urban 49. Urmînd 
scadenta si neputîndu-se plăti la timp datoria s-a pus 
imobill;l la licitaţie, în decembrie 1899. S-a început 
strigarea de la suma de 700 OOO le i pe care a oferit-o Du
mitru Ionescu. Un alt comerciant, Lazăr Calfoglu, a ofe
rit 800 OOO lei, iar Sache Tănăsescu. 900 OOO lei şi, în 
sf~rşit, nim eni nu s-a mai înscris cu alte sume atunci 
cînd Dumitru Ionescu a anunţat că poate plăti 985 OOO lei50. 

La 22 februarie 1900 noul proprietar a intrat în posesia 
imobilului51, care se compunea „clin una clădire clin zicl 
masiv, învălită în table de . fier, cu 3 etaje, avîncl în etajul 
de jos douăsprezece prăvălii mari şi mici în faţa pieţei 
Sf. Arhangheli şi Calea Regală, cu mai multe camere, 
însă în curte se află clouă săli rest:aurant, cafenea şi 

4 2 Documente privind istoria oraşului Brăila, întocmit ele N. Mo
cioiu, S. Dounegru, Gh. Iavorschi şi A. Vidis, Bucureşti, 1975, p. 330-
331; \'.CZi şi Arh. St. Br(dla, Primăria Brăila; dosar 1/1873, i. 'l7. 

· ~ ~ Arh. St . Bdlila, Afi şe teatrale, mapa l, f. 3. 
44 Arh. St. Bră ila, Primăria municipiului Brăi l a , dosar 14 / 1885, 

f. 155 ..::.156. 
45 Ştefan Mircescu T1•adiţii c1.1lturale, Figuri reprezc11tat1·ve în citltiwa 

natională si uni:versa. lă' în Nlonografia judetit.lii.i Dră1: za, Brăila 197 l, 
p .. 131. • ' , 

46 Arh. St. Brăila, Primăria Brăila , dosar 63/ 1884, f. 5-15. 
47 Clădirile ele pe această stradă vor fi renovate şi în unele caz1U"i 

reconstruite în conformitate cu hotiLrîrile de partid şi de stat. Strada 
Republici i el e la Brăila va deveni în a ni i urm[1tori una clin „străzile mu
zeu" clin oraşel e ţltrii noastre. 

48 Arh. St. Brăila, Tribuna l jud . Brăila S.l. dosar 57/1899, f. 85. 
49 Idem, f. 105. 
so Idem f . 197 -198. 
51 Ide m. În concepţia timpul ui etajul I (de jos) însemna parterul, 

C!ii Jirea teatrului în ansa 111bl ul urban ist ic de .la în ce putu l secolului a l 
X JX-lea 

be1·ărie, clouă galerii, precum şi o sală mare, atelier de 
tipo9raj'ie şi o grădină cu o clădire de zicl şi paiantă cii 
scenă pentru teatru, trei antreuri mari cu scări ele mar
moră., la etajul ele sus, avînd declesupt pii, niţe". In con
tinua re :e menţioneaz[1 cii la cel el e-ul doilea et aj se afl au 
,,optsprezece camere mari şi mici clin care clouă saloane 
mari pentru clans şi unul pentru teatru cu loje şi scenă 
şi alte mici camere, precum clouă antreuri mari cu . cări 
de marmoră" iar la etajul al treilea „sînt înscri. două
zeci şi trei de camer;e din care nouăsprezece pentru 
11otel, o sală lungă şi două antreuri iar în curte două 
clădiri de zid, una învelit~t u tablă de fier, în care se 
afla maşina pentru instalaţia luminii electri ce şi una 
pentru tipografie învăluită cu olane"52• Aceasta era co m
punerea imobilului care la hotarul dintre secole trece de 
la un proprietar la celălnJt53 . Sala de t eatru continua să 
funcţioneze, cu dif rHe trupe, în turneu54. Un act de 
constatare din 1905 al reprezentanţilor primări ei preci
zase că teatrul Rally era singurul din oraş unde se dădeau 
„ele obicei toate spectacolele" şi propunea w1ele modifi
cări . . . „Cum la scenă - se relatează în acest act - şi 
în odăile artiştilor nu . e r;ăseşte nici o scară ele .._acces 
şi ele obice·i incendiurile încep clin această parte, sînteni 
ele părere , a se înfiinţa în dreptul scenei, spre strada 
Regală, un balcon, cu o scară pliantă"55_ Se mai propu
nea modificarea uşilor spre vestibul şi spre club pentru 
a se deschide cu uşurinţă în ambele părţi , precum şi con
struirea unui balcon în fundul sălii de teatru, . pre curte, 
prevăzut la ambele capete cu scară pli antă56 . Nu se cu
noaste în ce măsură s-au îndeplinit toate aceste modi
fică~i, s-au efectuat desigur unele reparaţii Şi consolidări , 
iar sala a continuat să fie folosită în activitatea teatrală , 
cînd timpul era favorabil unele m anifestari aveau loc 
la aren~1 57 . 

La 23 iulie 1914 la ar ena teatrului prezenta un 
co ncert soprana lirică Lianne de Nice de la Opera din 
Londra5B; doi ani m a i tîrziu, în 1916, primarul Brăilei a 
aprobat ca în sala teatrului să se prezinte un program 
artisti c, „în folosul fraţilor ardeleni rej'ugictţi", de către 
Ciorobea „răsfăţatul cîntăreţ al duioaselor cloine ş·i cîn
tece populcire clin Ardeal şi toate ţinuturile locuite ele 
7·omâni'cs9, 

In timpul ocupaţiei germ ane din primul războ i mon
dial sala, ca şi întreaga clădire, a fost folosit ·1 pentru acti
vităţi milita re. 

198. 
52 A.rh. St. Bdtila, Tribunalul Rd °Lila, S.I. dosar 57 /1899, I.197-

u3 Dumitru Ionescu a devenit şi propri etarul im obilelo1· cli n str. Co
jocari şi Pomilor, c unoscute sub lcnumirea ele gr[tcli na şi sala ele t eatru 
„Paracli s" (Arh . St. Brăila, Tribunalul S.JI, dosar 76/ 19 19, f. 1) . 

&4 Arh. St . Brăila, Primăria mnni cipiului Drăil a , do.ar 18/903, 
f. 269, 285, 303. 

55 I de m. 
06 Ide m . 
57 În a nul 1905 Ma ri a Filotti, fiind studentă, clebuteazli în Brăila 

cu pi6sa „ Gioconcla"; vezi ş i lndruinător î n .tlrhivele Sta.t11liii judeţul D1·ăila, 
Bucureşti, 1979, p. 37, 67. 

58 Arh. St. Brăila, Afişe t eatrale, mapa nr. l, i. 2. 
50 Idem, f. 528, 529, 530. 
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Intrarea teatrului Rally, la sf îrşitul secolului a l Xl X -lea 

După primul războ i mondial Teatrul Comunal, cum 
avea den umireet, îşi reia activitatea şi se fac din nou în
cercări pentru înfiinţarea unui teatru permanent. focă 
din 1910 Dumitru Ionescu, asemenea lui Anastase Simu, 
îşi scrisese testamentul prin care împuterniceşte primăria 
sgt fie legatara u n iversală a întrecrii sale averi, înţelegînd 
prin aceas ta s1. fi e folo ·itor „patriei şi neamului". Acesta 
a deced at în nn ul 1919 i.ar printre alte donaţii care au 
trecut în proprietatea primări i se menţiona şi „imobilul 
clin Brăila, ce purta numele . clădirii Dumitru Ionescu, 
Jo tă Rally, Piaţ"a Sf. Arhangheli, str. Regală ş·i str. Po
l onă, în cctre se află astăzi teatru, hotel, club, restaurant, 
cinematogra.J, berărie, cofetărie, arenă ele vară, avîncl 
instalaţii e lectrică cu uzină prop1·ie"60 . 

La 10 mai J 924, Comisia interimară a Primăriei 
oraşului Brăila a hotărît s~t e încheie ;un contract cu 
actorii C. Mărcu lescu şi Mihai Fotino, pentru înfiinţarea 
unui teatru perm anent, pe care să-l conducă. S-a acordat 
o subvenţie anunlă de 1 500 OOO lei pentru stagiunile 
acelui an. Ea prevedea ca ăptămîn ·:t l să se prezinte 
6 spectacole „clin care clouă matineuri, unul fiincl gra
tuit pentru şcolari"61 . S-au confecţi onat decoruri şi s-a 
armat scena ; numai cortina a costat 30 OOO lei62. In vara 
anului 1925 a fost reziliat contractul pentru conducerea 
campaniei dram atice de la Brăil a. in. anii ru·mători func
ţiona cinemato •raful „comunal" cu două reprezentaţii pe 
zi, sala teatrului (cu această destinaţie) avînd 16 loji, 
372 locuri la parter ş i 250 locuri la galerie63. Frecven
tarea imobilului de un număr mare de oameni şi între
ţinerea necorespunză toare în multe cazuri impuneau mă

suri noi. 
La 4 febru arie 1930 administratorul Teatrului Comu

nal solicita să se prevadă , de către primărie , reparaţii 
la imobil, deoarece sala de spectacol „s-a dovedit a fi 
prea mică" . Se aprecia că „lucrările ce se vor executa 
vor cuprinde pe lîngă actuala sală şi curtea clin faţa clu
bului, aşa că prin amenajările interioare, executîndu-se 
două rînduri ele lojii, 50-80, circa 200- 300 locuri, două 

60 A rh . St . Brăi l a , Primăria municipiului Brăila, Inve ntar 3, dosar 
47 1/ 19 19, f . 1-40. Cercetînd planurile d in 19 19 se observă că această 
cl ădi re avea următoa rea împărţi re: parter - parte.a spre strada Republicii; 
florări a Manos, spălăto ri a Folk, prăvălia mocii ·t e," Banca Lazaris, fri zerie; 
pa rtea spre strada Regală (Republic ii) : cofetăria „Universul ", tutungerie , 
ga ng, be rări e , anexe . Spre str . Polonă era arena ele vară c u sce na , spre 
n orei c u o l at ură a are nei uzi na , restaurantul Trocaclero şi a nexele; etaj I, 
cabinetele a r1i ste lor, sce na teatrului, sala ele spectacole a teatrului , sălile 
arti ştilor, sala Bocara, sala Biliarei, biblioteca, salonul clamelor, sala ele 
da ns, sala tu rcă, scări ele acces, foaier; e taj II Galeria teatrului , ca merele 
h otelului , biblioteca, spre norei depozite ele mate ria l şi de mobi le (Arh. 
S t. Brăila, Primăria municipiului Brăila, dosar 27/ 1919, f. I-5) . 

oi Arh. St . Brăila, Prefectura judeţului Brăila , dosar 90/ 1924, 
f . 33. 

62 Ide m, f. 257 . 
63 Ide m, dosa r 8/ 1926, L 3 1. 
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balcoane, circa 300-600 locuri, una galerie cu dispozitiv 
ele veclere mnj'iteatru spre scenă direct, circa 400-800 
locuri, mn avea o sală pe1·fectu şi încăpătoarn, în total 
1300- 2300 locuri"64. Dar criza nu a permis efectuarea 
acestor lucrări şi sala de spectacole a adus puţine veni
turi antreprenorilor ca re s-au ocupat ma i mult de funcţio
narea ci nematografului.. In 1931 se menţiona , din nou, 
î n cer eri adre ·ate ,primăriei că „sala de teatru are nevoie 
neapărat ele rctclicale rcparaţii65 . 

Pînă în anul 1933 s-au făcut unele modificări , sala 
avînd acum 17 lojii cu 60 locuri, 324 locuri , la parter, şi 
numai 100 de locuri, la gal rie66. De altfel , cu toate aceste 
greu tă ţi activitatea teatnlă s-a manifestat puternic la 
Brăila prin actorii veni ţi în trecere, brăilenii aplaudînd 
îndelung pe Niculescu-Bassu, George Vraca, Petre Ştefă
nescu-Goangă. Acestuia din urmă, cu ocazia debutului la 
Teatrul Co1mmal, i se acordă, de către autorităţile : oraşu
lui, „un cects de aU?· cu 1nonograma municipiului", apre
ciindu-l ca un „bariton ele mare valoare care face cinste 
şi Brăilei al cărui fiu este şi în ţară, şi peste hotare"67. 

în anul 1940 cutremurul de pămînt a ·1fectat desi
gur şi clădirea t ea trului, primăria estimînd pagubele la 
sum a de 250.000 lei.68 

După 23 August 1944, an al revoluţie i de eliberare 
soci ală şi naţională , antifascistă şi antiimperialistă, sala 
Teatrului Comunal a fost locul unor manifestări deose
bi te ale maselor populare făuritoare ale noii orînduiri 
sociale . În acelaşi timp, Teatrnl Comunal a găzduit şi di
ferite manifestări a rtistice, trupe de actori de h unele 
teatre şi, periodic, de la Teatrul poporului din Bucureşti. 

Teatrul de stat permanent, cu continuitate pînă în 
prezent, a luat fiinţă la 15 aprilie 1949, odată cu desfiin
ţa rea Teatrului P oporului din Bucureşti, strada Jus tiţiei 
n r . 5769. Personalul teatrului nou înfiinţat a provenit de 
la cel din capitală ca re şi-a încheiat activitatea. Sediul 
permanent a fos t imobilul din Piaţa Lenin nr. 14, în clă
direa actuală , avînd a tunci , pentru o perioadă scurtă , 
denumirea de „ Teatrul de stat Brăila-Galaţi" JO Pentru 
spectacole s-a atribuit sala „Teatrului Connmal" di n acest 
imobil71 care ave·:t mare nevoie de repara ţii. Primul spec
tacol dat de trupa de ac tori a avut loc la Gala ţi în sala 
„V. A. Urechea"72 cu pies·:i „La Ilie bun şi ve el" , la data 
de 25 aprilie 1949. Această piesă , precum şi cea intitulat~t 
„Sc ufi ţa rpşie" a u fost primele jucate ş i la Brăila în sala 
t eatrului înfiinţat; pe lîngă directorul de scenă Victor 
Bumbeşti (care tem porar a ţinut ş i locul de di recto r al 
teatrului), menţionăm actor ii de atunci: Aurel Manolescu, 
Ionescu Dumitru (Titi Vedea), Ştefa n Mihăilescu, care 
avea să-şi adauge şi numele oraşului Brăila etc. , pre
cum şi pe regizorul tehnic Titi P etrescu73. 

In perioada următoare , teatrul brăilean s-a afirmat 
ca una dintre . principalele scene ale ţării, o mîndrie a 
culturii noastre naţionale. La două decenii de la sărbă
torirea înfiinţării t eatrului de stat i se atribuie numele 
de „Maria Filotti", actriţa brăileană (1883-1956) de .re
nume, iar acum, la patru decenii , această scenă a o .rnşului 
de la Dunăre se mîndreşte cu 285 premiere dintre care 
180 din dramaturgia românească - spectacole vizionate 
de aproape 5 milioane de spectatori. 

Prin metamorfozele timpului şi izvorînd din ist orie, 
clădirea teatrului din oraşul de ieri a devenit monumen
tul arhitectural de referinţă, bijuteria Brăilei de azi, edi
ficiul măreţ al artei unde arhitectura, pictura şi sculptura 
şi-au dat întîlnire cu arta scenică pentru a redescoperi şi 
înfrumuseţa conştiinţele. 

~4 ide m, primăria Brăil a, dosar 10 / 1929, f. 11. 
65 Idem, inv . 3, dosa r 1/ 193 1, f. 179 -180. 
66 I de m, Prefectura jud. Brăila , dosa r 33 / 1933, f. 2 14. 
67 Ide m, Pri măria municipiului Brăila, inv. 3, dosar 23/ 1928, 

f . 87. 
6 B Idem, dosar 163/ 1940 , f. 24. 
69 Arh . St. Brăil a, Teatrul dra matic „Maria Filotti", dosa r 2/ 1949, 

f. 169 . 
10 Idem, f. 226. 
71 Ide m, f. 18 l. 
1 2 Ide m, f. 226. 
73 Ide m, f. 300, 5:14. 
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Municipalitatea 
1859 iul ie 30 

Nr. 2030 

1859 iulie 30, Brăila. Adresa municipalităj"ii oraşului Brăila către Arhitectul 
oraşului prin care cere să se deplaseze împreună cu poliţaiul la casa Ralli17 ele 
pe strada Bucureşti şi să constate soliditatea galeriei s1'1lii ele spectacol. 

D. Arhitect 
lncă de la 8 ianuarie anul curent pe lingă adresa nr. 13 s-au trimis dvs. în copie adresa onorab/ilei/

poliţii Nr. 52 şi s-au invitat Municipalitatea ca împreună ciz comisaml coloarei galbene să observaţi galeria de 
la proprietatea d. Rale de pe strada Bucureşti dacă este solidă şi primitoare de orice greutate, fărt1 pericol 
şi încheind act să-l trimiteţi Municipalităţii; nici pînă astăz i însă nu s-a văzut din partea dvs. rezultatul 
cerut. Şi pentru această Municipalitate repelîndu-vil suscitata adresli, vă invilcl cu onoare mîine se/ mer1Jefi Za 
faţa locului a face acestei proprietclţi urmcltoarele iecnici observa/ii: 

I. Dacă construcţia acestor case es te întocmai <lupei plan şi chiar salonul ei ce serveşte de stabilil]Jent pu
blic cu ,grămădirea oamenilor nu este periwloasă. 

II. Dacei areltata galerie este solidei şi nu este periculoasă la orice întîmplare. 
După cnrf. S<t binevoiţi a împclrtăşi Municipalităţii aceaslcl relaţie spre cele de cuviinfă. 

Subscris Prez . M. l\llarghiloman 
secretar P. Roată 

Arh. St. Brăila, Primăria municipiului Brăila, dosar 6/1859 , f. 165 

Principatele Unite 
Arhitectul oraşul ni Brăila 
Anul 1859 august 5 

Nr. 225 

1859 aitgitst -1, Bi'ăila . - Raportul arhitectului oraşului Brăila către municipa
litate prin care se aduce la cunoştinţă starea tehnică a sălii de spectacol şi a casei 
Rally. 

Domnule pres idenl 
ln conformitate cu adresa dvs. nr. 2030 suplînsemnatul a mers spre examinarea ca~e /or <l. Ralea şi în 

ceea ce priveşte ltLcrarea de zidări e se gclseşte /că sînt/ înfJ'ebuinfate materialuri bune şi bine zidită nu însii dupr1 
arta arhitecţilor. CU însă penim lucrarea de lemm1rie se grlseş te f'oarle vifioasâ. De e.T,emplu s-au v1'iwl grinzi. 
de tavan şi de duşumea încldiie şi mai cu osebire seci.rile foarte slab lucra te încîl rm corespund cîtuşi de pufin 
unui asemenea stabiliment. Cit lnsâ penlrn galeria de scînduri se af'lă periculoa. ii în mai multe p11ncturi de 
vedere. 

- 1. Cli 1w îşi arc soliditatea cuveniili f'iind sprijinii</ pe nişte siî lpi de brad subfiri aşeza i în distanta de 
cîfe doi stînjeni. 

- 2. Cel negreşil acea galerie nu e conslruilcl clupei plan de vreme ce d. Rali, dupcl mai rnulte inuilafii 
mi a adus plan la municipalitate ca scl se verifice. · 

- 3. Cil cons truc ţii de scînduri, mai cu seamă în centrul oraşului nu se poate tolera în nici un chip. 
Prin urmare, bazal pe cele de mai sus subînsemnatu l des l. de opinii ca acea galeri e sil se f'acli potrivi. I legiu

irilor, iar cît pen tru totalul clădirii să se revizuiască din timp în timp sw e a se putea garanta securitatea pubUcă , 
ceea ce ar fi de neapărat a se fa ce şi cu celelalte asemenea stabi.limente. 

D. Poenarn 

Domnului prezident al Consiliului Municip a l din Brăila 

Rezolu fie 
Să se invite d. Ral ie a se afla la faţa locu lui avînd cu sine ş i biletul 1 iberat de Mu ll ir i/p;1 li La Li:/ . 
Să se invite asemenea şi comisia întocmită penlru cercetarea binalelor vechi. 
Să se invite d. arhitect al oraşului împreună şi cu comp letul muni cipal ca s îmbălă la 6 ore de dimi

neaţă să se afle la cazinul d-lui Armelini în piaţă spre ce rcetarea completă aceste i binale . 

Primăria muaicipiului Brăila , dos. 6/1859, f. 172 

1859 aug·iisl, Bi'ăi la. - Act de constatare t e hni că a cl ţLdirii pro]Jrietatea lui Ja
nache Rally semnat ele me mbrii co mi siei instituit e de municipalit a te printre 
care şi arhitectul oraşului. 

Act 
Anul 1859, luna august 

Astăzi subscrişii dupcl invitaţiile ce ni s-au făcut de celtre onor Municipaliiale a acestui oraş Bri'iila prin 
adresei ca s<l cercetăm starea clcldirii d. Ianache Ralli dup<1 strada Bucureşti. Mergind la f'afa incului în complet 
şi cercetînd cu maturitate această clădire, am găsii că toată zidăria este lucrat<l cu solfrlilale iar galeria construit<! 
din lemnărie nu numai că nu este lucrată după arta arbitectonic<l dar nici solidă. 

Prin urmare, deşi urma a să lua măsuri ca să se desf'iinfeze această galerie, priuindu-se insli mult desa11a11-
tajoasă o asemenea dispoziţie pentru d. proprietarul Ionache Rali ciz care i se produce simţitoare pagubi'1 deci
dem printr-o această cale urmiitoare: 

1. - Să se oblige d. Ionache Rali ca îndată sci puc în lucrare întârirea acestei galerii prin legiilllri so lide 
după pouaţa d-lui arhitectului oraşului pe unde va găsi .de ciwiinf(t d-lor şi cu care galerie să se serve d. pro
prietar numai pe un termen de doi ani socotii de astăz i ·dac ci pînii atunci se va ţine în bun ci stare. 

Jar după trecerea acestui termen va fi obligat a o strica şi pentru urmare întocmai s-au invitai d. Ictnache 
Rali de au subscris acest act drept obligaţii la care să supune casii îndeplinească dispoziţiile acestui act. 

2. - lmpr~;muirea' cu scînduri despre vecinul izraelit din spaţiul galeriei llngă private este dator d. Ralli 
ca Za primei.vară se1 o strice negreşit şi să o {acel de zid. 
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3. - Ca sl'i se poată preînlîmpina orice primejdie s-ar putea ivi la asemenea stabilimente publice din cauza 
nesolidei lor co11slrucţii , d. arhitect, ca competent, 11a avea facl1ltutea ca la fi ecare şase 111ni sr1 rcvizuiascli atîl 
aceastl'i cfl'ldire din oraş şi a cere aducerea la îndeplinire a orice miisuri chibzuite din parle-i la .cazuri de preîn
t împi11are a orice wiml'jdii. 

4. - Copie de pe acest aci .wl-şi împ c1rlil?eaScll de cc1 Lre onor nw11icip :llilale alit onor administra/i ei locale 
dl şi tl- for arl1i tec ţi , precum şi d-lui proprielarnlui Ianache R ali spre ştiinţă .~i urmare întocmai. 

Co11siliul municipal. ll!farghiloman 
arllitec lul orasului D. Poenarn 
poli{ait1l ora.inlui K. Bacalbaşa 

Comisia întocmită pentru cercetarea clădirilor vechi din oraş. D. C1/rbunarn 

Arh . S t. Brăila . Primăria municipiului Brăila, dosar 6/ 1859, f , 198. 

1872 octom brie 5, Brăila 

1872, oclomb1'ie 5, Brciilct. - R a portul poliţaiului C. Ilacalbaşa p rivind surparea 
plafonului do la etajul II a l casei Ra lly. 

Copie de pe raportul poliţie i locale Nr. 12.804 din G octombrie 1872. 
F:ri precum am avui onoare a vii referi şi oral s-a surpat plafonul de la al 3-lea etaj al cazinului Rally 

care a ocasional rninarea şi chiar slăbirea în marc parte a stabilitnenlu lui, provocînd imense pagube, alît pro
prietarului cil şi chiriaşilor, fâră însli scl se cauzeze şi vreun pevicol locatarilor, afară de un servitor care cle
clarîndu-ne cr1 ar fi fost lovi L în câderea zicl<lri ei s-a dai ln obseruaţie medicafl1 şi deşi asupra corpului nu s-a 
V<lzut niscai-va contuzii, c11 toate astea s-a depus în cura spitalului civil locul unde se află că merge spre bine. 

ln fa/a acestora .~i spre evitarea oriclirni acci dent necwwsc 11t s-ar mai putea repeta , pe de o parte s-a mai 
dat de la căderea plafonului d-arhitec t al urbei de a obseruat întregul stabiliment şi a se lua mclsurile ce-l pri
vesc, pe de alia a luat şi subscrisul dispoziţiile necesare de supNweghere în interesul şi sub garanţia socictăfii care 
uizitează acel local, prin înţelegere d.lui procuror care uiziteazâ acel local, prin înţe legere şi cu d-lui procurori 
iar pc de alta c11 toal<l onoarea ş i c<i aceastâ ocasiune, 11<7 supunem la cunoşlinţcl de cele ce preced spre cele 
ciwenitc. 

Bine voi/i, vli rog d-le prefect a primi asigurarea osebitei mele considera(ii. 

Poliţai C. llacalbaşa 
Arh. St. Brăila, Primăria municipiului Brăila, dosar 8/1872 , f. 448 . 

primit JO dece mbrie 1872 

1872 decembrie 30, B1'ăi la„ - Cererea lui Ianache Rally şi George Rally de a li se 
permite deschiderea pe ntru public a imobilului unde s-au făcut re paraţiile de 
consolidare. 

Onorabile domne primar al urbei Bri'iila 

Subsemnaţii Ianachi D. Rally şi George I. Rally, coproprietari ai imobilului numit Hotel Rally sau Hotel 
Român şi situat în Piaţa sîntufzti Mihail di11 această urbli , avînd terminat toate lucrările de restauraţiune al 
păr/ii ce au cc1zut precum şi toate lucrările de consolidare şi de reparaţie , începînd de la fundamente şi pînâ la 
învelişul sus-zisului edificiu conform îndicaţiunilor ce ne-a fiicut onor comisiunea orînduită de onor această pri
mărie şi acompagnal<l de d. Tabai, arllitectul oraşului şi vii rngăm cu onoare se/ bine voiţi a da cuvenita auto
risafiune de a se deschide casinul şi de a se face baluri la salonul de onoare. 

Primiţi vă rngcim încredinţarea osebitei rnele consideraţiuni. 

BN1ila la 30 decern brie 187.2 

coproprietari Geor,qe Rally, 
Ianacfie Rally 

Arh. St. Brăila, Primăria municipiului Brăila, dosar 8/1872, f. 543. 

Biroul te huio al 
Pri măriei urbei Brăila 

Nr. 157 

1872 decembrie 31, Brăila. - Raportul arhitectului P. A. Tabai, către primarul 
oraşului privind starea tehnică a casei Rally după efectuarea lucrărilor de con
solidare. 

Brăila 1872 decembrie 31 

Domnule primar 

lnsărcinat de direcţie prin nota nr. 5433 de la 30 corent cu. cercetarea stc1rii în care se posedc1 Hotelul 
d/lor/ proprietari Ionache Rally şi George I. Rally, am mers la fa/a locului şi după o minuţioasă examinare 
am constatat cele urmlitoare 

1. - La suteran( piimi fa) ce se întrebuinţeaz<i de cofetăria Modem s-au înfllril grinzile prin punerea de 
arhitrave(cosoroabe) şi stîlpi. · 

2. - La suteranul ce se întrebuinţează de bistază s-au zidit glafurile ce are d'asupra uşii ele intrare, arcul 
d'asupra uşii în galerie, stîlpii ce are între subteranile interioare, ziclllria faţadei de la suterană spre stradă, 
toate acestea s-au consolidat foarte bine prin zidărie din nou. 

3. - lncăperile etajului I, cu începere de la partea principală, Cofelllria modemă spre pia/a sf. Mihail 
şi cele spre strada Bucureşti, sînl toate solide, iar arhitravul sub grinzile cofetăriei ce nu prezintă destulă soli
ditate s-au consolidat prin două coloane de fier. 

!/.. - Povimentu/l/ salonului etajului II d'asupra cofetăriei Modem, care era cu 0,20 centimetri lăsate 
mai jos din linia orizontală s-au aşezat alte grinzi solide de 0,35 centimetri groase şi pentru consolidarea 
arhitravului sub grinzile etajului III s-au aşezat în lucru alte două coloane de fier d'asupra acelora/le/ etaju
lui I. 
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Sala tc:.ilrnlui 

5. - Grinzile pavimentului nu prezentaser<i destulă soliditate, s-au aşezat altele prin punerea lntre ele, 
dulapuri duble de 30 centi.metri lat strînşi cu şurupurile izolate de plafonul etajuwi de Jos, iar caprele armate 
d'asupra plafonului scîlii s-au consolidat prin altele solid slrînse bine cu brăţări, şine şi buloane de fier. 

6. - Toate încăperile din fundament puse în sofiţa( pod) ce s-au surpat sau zidit şi construit din 
fundament pînă în sofiJa din nou foarte so lid pe lîn,qă care şi toate dependinţe le în continuafiunea acestora ce 
am ordonat dărîmarea lor, s-au reconstruit asemenea solide din nou. 

Prin sus arătatele lucrări de consolidare, edificiul s-a întărit astfel în acele părţi că foarte puţine construc
ţiuni sînl în acest oraş Brăila care să presinle o mai mare soliditate, căci prin lucrcirile sus descrise, vicisilă
/ile de conslruc/iune s-au neutralizat cu Lotul, prin urmare, d-lor reclamanţi şi-au însoţit dreptul d-a cere auto
risaţiunea d-voaslril spre a li se da permisiunea cerută pentru deschiderea casirwlui holului reprezentaţiunilor 
s.c.l (n.n. şi celelalte) petreceri publice. 

Cu aceaslil ocasiune veţi bine voi domnule primar, d-a comunica d-lui procuror local, aci alilturata copie 
de prezentul raport, spre ştiinţa trebuitoare funcţiunii sale. Primi!i vă rog, domnule primar, osebitele mele consi
derajiuni cu destinaţiune. 

lng. arhitect P. A. Ta bai 

Arh. St. Brăila, Primăria municipiului Brăila, dosar 8/ 1872, f. 550. 

1873 ianuarie 3/ 15 
Poliţia urbei /Brăila/ 

Nr. 15 

1873 ianuarie 7/15, Brăila. - Raportul poliţaiului oraşului Constantin Bacal
başa către primarul Brăilei privind situaţia casei Rally după efect ua rea repa
raţiilor. 

Domnule primar, 

După nota dos. nr. 4 pe de o parte am dat în consecinţă ordin comisarului respectiv, iar pe de alta avînd 
în vedere dispoziţiile conţinute în anexatul aci în copie ordin nr. 39'70 al d-lui procuror /al/ tribunalului local 
relativ la sala Rally întimpinat cu ocasiunea catastrofei întîmplate la acea proprietate, 1111 rog cu toată onoarea, 
d-le primar să binevoiţi a-mi comunica dacă relaţia d-[lli arhitect conţine că domnia sa ca persoană specială 
asigură pe d-sale responsabilitate, că zisa proprietate nu mai lasă nici d umbră de bănuial<l de pericol, fiindcă, 
precum cunoaşteţi în această sală de mai multe ori la felurile spectacole se grămădesce foarte numeros public şi 
astfel societatea urmrnză a fi garantată prin agenţi a căror operare le este încredinfntă sicuranfa publică. 

Rezolu fie 
S-a "scris petiţie 
în această privinţă 
ieri 

Primiţi vă rog d-le primar 
asigurarea consideraţiunii mele 

Poli/ai /(. Bacalbaşa 

Domniei sale 
Domnului primar al urbei Brăila 

Arh. St. Brăila, Primăria municipiului Brăila, dosar 8/1872, f. 552. 
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