
FSi'a, candu concedu ajutdriale. — Pretiulu: 
pe 1 anu 10 fl., pe i/i 3 fl. v. a. Tieri esterne 12 fl. 
v. a. pe unu auu său 2i/s galbini mon. sunatâria.
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Tacs'a timbrala â 30 cr. val. austr. de fia-care
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Xr. 7». BRASIOVU, 30|l& Septembre

R e s b e 1111 u.
Brasiovu, in 29 Septembre.

Unu telegramu oficialu din Grorni-Studen con
stata, ca 10,000 turci au reusitu se strabata lineele 
cavaleriei russesci si se se undsca cu dstea lui 
Osman-pasi’a la Plevn’a. Va se dica, russii drasi 
au manevratu atatu de bine, incatu nu au fostu 
in stare se concentre la timpu atat’a armata pe 
calea catra Sofi’a, cata eră de lipsa spre a res
pinge corpulu lui Chefket-pasi’a, oprindulu asia de 
a se uni cu Osman-pasi’a. Nu potemu intielege, 
cumu au potutu străbate cei 10,000 turci atatu de 
usioru la Plevn’a. Din acdst’a impregiurare vedemu 
inse, ca incungiurarea lui Osman-pasi’a nu a fostu 
completa si ca după ce i-a succesu acestuia a primi 
ajutoriu si p6te si provisiunii.si munitiune de ajunsu 
s’a scbimbatu incatuva situatiunea la Plevn’a in 
nefavorulu osțiriloru impresuratăre. La t6ta in- 
templarea casulu acest’a va ingreunâ operațiunile 
contra Plevnei, mai cu sdma, ddca nu voru aduce 
russii catu mai iute cele doue divisiuni ale gardei 
imperiale, destinate a intari oștirile dela Plevn’a, la 
fația locului spre a împresură cu totulu pe Os
man-pasi’a.

Scirile telegrafice cele mai noue constata de 
alta parte ca tunurile bubuie in continuu in giu- 
rulu Plevnei si cumu ni se scrie de pe campulu 
de resbelu inca de multu se făcu la Grivitz’a pre
parative seriăse din partea armatei romane pentru 
luarea redutei celei de a dou’a, care se afla inca 
in manile turciloru. încercările eroice ale romani- 
loru voru remanâ inse fora resultatu satisfacatoriu, 
ddca Osman-pasi’a va primi in continuu ajutărie 
noue in 6meni si munitiune. Situatiunea assedia- 
toriloru devine fația cu asta impregiurare din ce 
in ce mai grea, in locu se se usiureze. Este 
greu inse pentru noi aci a judecă si numai super- 
ficialu adeverat a stare a lucrului pe campulu de 
resbelu. Se speramu, ca cu totu ajutoriulu ce l’a 
primitu Osman-pasi’a le va succede armateloru în
trunite a sparge catu mai curundu line’a intarita 
dela Plevn’a. Cei 10,000 turci voru potă p6te 
intardiâ puțpnu, ddr’ nu voru potd impedecâ defini- 
tiv’a luare a Plevnei, ar’ trebui inse >pâ russii se 
nu lase a mai fi surprinși de asemeni cașuri, câ 
celu cu Chefket-pasi’a.

Trebuie se mai insemnamu, ca turciloru le-au 
trebu.itu mai multe dile spre a transportă proviantu 
si munitiune de ajunsu la Plevn’a. Credemu dăr’, 
ca russiloru le-au succesu celu pușinu in parte a impe- 
decâ acestu transportu. In casulu acest’a cei 10,000 
turci fora proviantu si munitiune destula ar’ fi mai 
multu o belea decatu unu ajutoriu pentru ,r'sman- 
pasi’a. In curundu speramu a primi sciri iiiai de
taliate, cari ne voru potd esplică situatiunea creata 
prin ajutoriale tramise lui Osman-pasi’a.

O șcire favorabila sosesce de astadata dela 
Vien’a. Se anuntia adeca, .ca după relatiunile tutu
rora foiloru vienese armat’a lui Mehemet- 
A,1 i s’a vediutu silita a se retrage 
la, 24 1. c. in positiunile salede 
mai inainte la riulu Lomu, din 
causa, ca russii au adunatu oștire multa 
la Iantr’a si din causa, ca timpulu nefavorabilu 
ingreunăza peste mesura proviantarea trupeloru. 
„Victori’a" închipuita a lui Mehemet s’a prefacutu 
dăr’ intr’o retragere generala a turciloru. Prin 
acâst’a se usiurăza multu situatiunea armateloru 
chrestine pe campulu de resbelu si mai cu sdma 
operațiunile contra Plevnei. Eră de prevediutu ca 
turcii nu voru potd dobândi cu ofensiv’a loru nici 
unu resultatu.

Despre bătăliile dela Jantra si mai cu săma 
despre aceea dela Zercovn’a din 21 1. c. aducu 
detaliuri interessante buletinele de mai josu.

Trecundu la partea politica a resbelului tre
buie se constatamu, ca amiciti’a dintre prussi si 
maghiari s’a stinsu cu totulu, decandu unele or

gane ale regimelui din Berlinu au criticatu fora 
cea mai mica crutiare nebunescile demonstratiuni 
arangiate in cetatile unguresci. După cumu se va 
vedă din revist’a de mai la vale, „Nordd. Allg. 
Zeitung" si „National-Zeitung* atribuiescu acestora 
demonstratiuni noue inaugurate la Casiovi’a chiaru 
unu caracteru antidinasticu.

Foile maghiare se apera, se intielege, si resbelulu 
jurnalisticu intre Budapest’a si Berlinu a ajunsu 
la culme. Intru aceea se asigura, ca intielegerea 
intre principele de Bismark si contele Andrâssy 
nu a fostu nici odata mai buna si mai amicabila 
câ acuma. Suntemu curioși ce respunsu va fi datu 
acest’a prin miniștrii presiedinti la interpellantii 
din Budapest’a si Vien’a, judecandu inse după res- 
punsulu recentu a lui Tisza datu deputatiunei 
comitatului Somogy care ia predatu o resolutiune 
turcofila, interpellantii nu voru audi nimicu im- 
bucuratoriu.

De pe campulu de resbelu.

(Correspondintie speciale ale „Gaz. Transilvaniei".)
Bivuacu înaintea Plevnei, 8/20 Sept. a. c.

... De optu dile n'am potutu a ve mai scrie din 
causa, ca suntemu prea ocupați cu adversarii noștri, de cari 
ne desparte numai o distantia de 200 pași. Ve poteti ‘der’ 
închipui ce odihna potemu se avemu : in totu momentulu di 
si nâpte suntemu chiamati sub arme, ca-ci incaierarea este 
aprâpe continua. Cate unu turcu scote capulu din siantiu, 
ai nostrii Tu ochiescu si tragu cu pusc’a; totu asia si turcii 
candu zarescu unulu din ai nostrii.

Alaltaeri Marți la 6 Sept, amu atacatu alu 2 -lea fortu 
turcescu cu 3 bataliâne, din cari batalionulu alu 15-lea de 
dorobanți ajunsese deja in siantiulu redutei. A trebuitu inse 
se se retraga din causa, ca trupele nâstre de sustienere nu 
i-a potutu urma la timpu. Lupt’a a duratu 3 âre, după 
care noi ne amu pastratu positiunile avute inainte de atacu. 
Perderile nâstre sunt preste 400 morti si răniți. Credu ca 
nici turciloru nu le-a mersu mai bine. — Mane Vineri 
credu, ca va se atacamu din nou si am tota speranti’a, ca 
va se devenimu stapani pe alu 2-lea fortu turcescu. După 
acest’a situatiunea nâstra va se devină mai agreabila, ca-ci 
cumu este acuma e desperata. Toți mortii dela 30 Aug. 
si 6 Sept, stau neingropati intre ambele forturi, 
(alu nostru si celu turcescu), pe cari nu-i potemuin- 
g r o p â din causa, ca turcii tragu in noi pe data ce esimu 
in campu liberu. Amu incercatu a dou’a di după lupta a 
aduna pe răniți sub protectiunea semnului internationalu 
(stegu albu cu crucea roșie si semilun’a pe elu), der’ fora 
succesu, ca-ci turcii au trasu indata asupra 
sanitariloru, ranindu pe duoi. Astfeliu au 
remasu ranitii pe campu, unde ’si-au datu 
sufletulu fora a pote fi scapati.

Cadavrele au inceputu a se discompune, prin urmare 
■latiescu infectiuno nesuportabila peste totu campulu. Dumne- 
dieu e bunu si ne va ajuta câ mane se ne imbunatatimn 
sârtea ! — De asta nâpte a inceputu a ploua si a se latî 
unu frigu, care ne face se ne gandimu ca ern’a este aprope. 
Deși me aflu in cortu der’ credeti-mi ca d’abia tienu con- 
deiulu in mana se scriu. t Numai samovarulu, care functiu- 
neza ne mai incaldiesce. — 

Luptele pentru fortulu Grivitz’a in II si 12 Sept.

Grivitz’a, 13 Sept. *)
După dispositiunile cuartierului generalu, diu’a de 11 

Sept. (30 Aug.) era destinata pentru ataculu fortului Gri
vitz’a. Trupele pentru acest’a acțiune avea se le de divi- 
siunea IlI-a si a IV-a romana. Obiectulu atacului era for
tulu Grivitz’a din fagi’a positiuniloru divisiunei IV, care, 
precumu ve e cunoscutu din scrisorea mea ultima, formeza 
impreuna cu fortulu Bucov’a si Opanes, intre cari se afla 
o tabera iutarita si mai multe baterii, o linea d% aperare 
de sine statatâre, care domina cele doue drumuri din vale, 
ce ducu spre Plevn’a si spre tiermulu riului Vidu. Fortulu 
Grivitz’a este si pentru aceea de mare insemnatate, pentru-ca 
zace pe unu punctu, care predomnesce tâte celelalte intari-

*) Dela unu altu correspondinte, germanu. Red.

turi si mai cu sema flanculu dreptu estremu si a dou’a ta
bera intarita turcesca stabilita in vale imediatu dinaintea 
Plevnei. Dela positiunile nostre estreme, in cari ne aflamu 
inainte de acțiune, depărtarea do mediulocu eră 1200, er’ 
macsimulu 1800 metre. Terenulu dinainte era oblu, spre 
fortu cu puținu suisiu, cevasi accidentatu (coupe). La steng’a 
estrema terenulu se cobora intr’o albia afunda. Dincolo de 
acest’a sta dealulu, pe care in 31 Iuliu corpulu alu IX-lea 
russescu a avutu perderile enorme cunoscute. La drept’a se 
estinde o inaltime intr’unu cercu mare in giurulu fortifica- 
tiuniloru susu atinse, care se termina in valea de din josu 
de Vrbiti’a. Valea acest’a începe la 3 chilometre de catra 
partea ostica a fortului si se reversa la Opanes in valea 
Vidului. Artileri’a nâstra era asiediata iucependu dela viile 
din susu de satulu Grivitz’a, treptatu spre fortu si numerâ 
cu totulu 8 baterii, dintre cari 36 tunuri erau in acțiune, 
er’ 12 in reserva. Pe inaltimea dela Vrbiti’a steteau 2 ba
terii ale divisiunei IlI-a, care bombardau de acolo positiu
nile inimice. Starea locului nu concede a desfasiurâ mai 
multa artileria, ceea -ce si in luptele din 31 Iuliu a fostu 
nefavorabilu operatiuniloru russesci. Timpulu frumosu de 
pana acuma se prefăcu din 10 Sept, in timpu de tâmna. 
In dimineti’a din 11 era frigu si negura. Natur’a a imbra- 
catu doliu la dram’a, ce era se se desfasiure in cateva âre. 
Pe la 7 âre diminetia incepu se ploua, acest’a facă inca 
situatiunea si mai neplăcută si impedeca in parte poterea 
actiunei artileriei nostre cu tâte ca erau deja destulu de 
bine cunoscute distantiele si direcțiunile tirului.

Dispositiunile luate pentru assaltu au fostu aceste: A 
4-a divisiune da spre formarea colonei de atacu 4 bataliâne 
de infanteria sub conducerea unui comandantu denumitu 
specialu pentru acest’a. Colân’a ast’a se ralieza la ârele 5 
dimineti’a la spatele positiuniloru aripei drepte. Divisiunea 
IlI-a da erasi 4 bataliâne, cari se a latura totu in valea 
aceea la trupele divisiunei IV-a si cari sunt a se pune in 
mișcare astfeliu, in catu fiecare batalionu se ajunga la loculu 
destinatiunei in cate unu intervalu de l’/2 âra asia câ la 
12 âre se fia tâte 4 batalione acolo. Colân’a a 2-a se va 
dirige1 câ si cea d’antaiu totu de unu comandantu specialu.

Formarea colonei de atacu e urmatârea: Batalionulu 
1 se desfasiura in linii de tirailori, intre cari mergu deta- 
siamente mici cu scări, fasîne, gabiâne si saci. Soldatii 
acestui pelotonu mergu cu pusc’a en bandelier si ei trebuie 
se se retiena absolutu de a dâ focu. Alu 2-lea batalionu 
inainteza spre atacu in patru colone de compania si intr’o 
linea. Bataliânele 3 si 4 mergu după detasiamentelo numite 
in colone de atacu sub ordinulu comandanteîui loru. Colân’a 
formata din aceste doue bataliâne trebuie se urmeze ime
diatu după cea d’antaiu colâna si are se esecute cu ori-ce 
pretiu ataculu, in casu candu prim’a trupa formata in co- 
lâne de compania nu ar’ reuși. Soldatiloru li s’au spusu, 
ca perderile voru fi mici, deca nu voru stâ pe locu si deca 
nu voru trage focuri catu timpu voru inaintâ. Line’a de 
tirailori trebuie se inainteze fora a trage focuri asupra 
fortului. Se impusce numai atunci, deca va ajunge la dru- 
mulu de lenga siantiu. Acolo apoi se ochiesca p’acei, cari 
stau la parapetu. Trup’a lucratoriloru se se silesca a ajunge 
catu mai curundu la siantiu. Ei au se prepare totu spre a 
mediuloci trecerea siantiului, pentru care scopu afara de 
fasine, gabiâne s. a. este a se intrebuintiâ ori-ce materialu 
le-ar’ stâ acolo la dispositiune. Colânele destinate pentru 
assaltu trecu siantiulu si se suie pe parapetu. — Intr’unu 
timpu va inaintâ o colâna de atacu compusa din 3 bataliâne 
russesci de catra Grivitz’a contra redutei.

Spre a asigură flanculu dreptu alu trupeloru atacatâre 
si spre a bate eventualu reservele inamice, cari ar’ voi se 
de ajutoriu trupeloru ce voru apera redut’a, trebuie câ di
visiunea IlI-a se mai asiedie o colona din 3 bataliâne sub 
unu comandantu specialu. Direcțiunea marsiului si tempulu 
plecarei i se va face cunoscutu mai tardiu. Cele 3 bataliâne 
ale divisiunei IV, cari se afla acuma in retransiamente, voru 
remane. s’in line’a de tirailori in positiunile loru. Artileri’a 
divisiunei IV va avea se sustiena foculu catu se pâte de 
indelungatu si oficieri călări tramisi inainte voru avea se 
observe efectulu lui. Artileri’a divisiunei IlI-a pâte se bom
bardeze fortulu pana in momentulu atacului si după atacu 
are se’si indrepte foculu asupra pârtiei din dosulu redutei. 
A 3-a divisiune va lasă in positiunile ce le ocupa acuma 
numai unu singurii batalionu in tirailori. Restulu infanteriei 
divisiunei IV va ocupă viile dela steng’a artileriei, unde va 



ridica unu siantiu. Ultimulu batalionu alu divisiunei III 
apera flanculu dreptu alu artileriei sale. — Divisiuuea de 
reserva cu artileri’a respectiva (2 baterii) se masseza pe unu 
punctu anumitu intre a 3-a si a 4-a divisiune. Brigad’a 
de cavaleria va ave se faca in cursulu dilei recunăsceri 
aspre la tiermurele Vidului pana la Opanes. — Bataliănele, 
cari stau la Ribn’a, Calisovatu si Cret’a trebuie se ste gafa 
a aperâ positiunea Ribn’a-Calisovatu in casulu unui atacu 
inimicu. Soldatiloru li s’au intredisu iu specialu de a se 
ocupa cu ranitii, de 6re-ce pentru aceștia e destinatu cor- 
pulu sanitariu, care va ave se merga după trupa. Soldatii 
au se capete antaiu rațiunea de hrana si afara de acest’a 
au se ia cu sine pentru 2 dile pane si brauza. Tornistrele 
se voru lașa inderetu. Dupace va fi luata redut’a, coman
danții voru lasă numai atatea trupe in interiorulu ei, cate 
sunt de lipsa pentru ocuparea lineei focului. Restulu se va 
massâ in flancuri. Restulu artileriei divisiunei IV are se se 
asiedie de ambele parti ale redutei si se lase numai un’a 
seu doue baterii in positiunile din fați’a fortului.

Conformu dispositiuniloru date tote trupele au ocupatu 
la or’a anumita positiunile ce li s’au fostu desemnatu. Co- 
16n'a de atacu a comandat’o colonelulu B o r a n e s c u , co- 
mandantulu brigadei 2-a din divisiunoa IV. Reservele erau 
sub ordinulu comandantului brigadei I, colonelu C a n t i 11 i. 
Pentru conducerea batalionului de lucratori se insinua ma- 
jorulu Candianu Popescu de buna voia. Elu este 
membru alu camerei si că oficieru de reserva e atasiatu 
statului majoru alu divisiunei IV. Colonelulu A n g be
le s c u a inspectatu inainte de amediu mai de multe ori 
tăte trupele destinate pentru acțiune spre a se convinge in 
persăna despre esecutarea ordiniloru date. Cu t6te, ca tim- 
pulu eră forte nefavorabilu, moralulu trupeloru a fostu esce- 
lentu si indreptatiea la așteptările cele mai frumose. La 10 
6re a. m. foculu baterieloru a incetatu in parte. La arip’a 
stenga estrema incepu catra amediu unu focu viiu de in
fanteria, sustienutu de bateriile russe. Erau trupe din cor- 
pulu alu lX-lea, cari intraseră iu acțiune. Pe la 2’/2 ore 
pldi’a, care incetaso pușinu, incepu din nou. Terenulu din
ainte nu se vedea bine, pentru ca eră acoperitu de fumulu 
tunuriloru, ce se aflau iu acțiune. Fortulu Grivitz’a nu a 
respunsu la ioculu nostru de artileria. La 2 ore 30 minute 
col. Aughelescu da ordiuu baterieloru de a deschide unu 
focu violentu contra obiectului inimicu. Eră J/2 6ra inainte 
de 6r'a destinata peutru atacu. In line a sunatu or’a cea 
insemnata. Punctu 3 6re se puse in mișcare col6n’a de 
atacu cu batalionulu alu 2-lea de venatori in frunte con
dusa de majorulu Candianu Popescu. Colonelulu Anghelescu 
cu statulu seu majoru s’a postatu pe platoulu din susu de 
Grivitz’a. Locot.-colonelu V o i n e s c u , siefulu statului 
majoru alu divisiunei IV inaintă cu col6n'a,principala, er’ 
bravulu capitanu G r o-z ’a din statulu majoru, carele deja 
in ultima lupta a doveditu că si locot.-col. Voinescu o bra
vura estraordinara, merse cu batalionulu de venatori, spre a 
conduce trupele, indata ce voru ajunge in plăi’a de gldntie, 
astfeliu, că perderile se fia catu so p6te mai mici 1 După 
20 minute zăriră turcii apropierea colonei de atacu. O pldia 
de srepnele si de glontie de pușca salută pe cei din frunte. 
La 3‘Zj 6re lupt’a eră incinsa pe tota line’a. Artileri a 
udstra a incetatu cu foculu, că nu cumva se nemeresca cu 
propriele proiectile in trupele, cari ajunseseră deja la re
duta. Divisiuuea III a stătu in passivitate pana in rnornen- 
tulu candu ajunseră trupele divisiunei IV inaiutea fortului. 
l‘/2 6ra inainte de atacu s’a fostu auditu unu focu viiu la 
arip’a drepta estrema, inse s’a constatata mai tardiu, ca 
turcii au esecutatu din acest’a parte unu atacu ofensivu, din 
care causa aci nu a fostu cu potintia a mai inaintă. Cele 
3 bataliăne russesci destinate pentru atacu nu intieJ.egu de 
ce 1 a 37a 6 r e >n c a nu s’au fostu pusu in miș
care. Abia la 372 sosi unu galopenu alu generalului 
Kruduer la colonelulu Anghelescit si ’lu iutrebă deca acuma 
pdte inaintă colon’a. Inse pana se se pună in mișcare aceste 
batalidne russe, pana se ajunga inaintea obiectului de atacu, 
eră deja 5 6 r e si batalionele romane erau in parte 
decimate. Necontenita soseau răniți din prim’a linea, cei mai 
multi conservară sângele rece si’si luara chiaru si armele cu 
sine. Locot.-colonelu Voinescu ’si perde calulu si supra- 
veghieza operațiunile pedestru. Calulu căpitanului Groz’a ta 
deja lovita de doue gloutie. Un’a din bateriele nostre a fostu 
silita a pune la o parte 4 tunuri din causa ca le au fostu 
plesnita anelele asia numite Brodwell. împușcaturile de in
fanteria erau atatu de dese la 5 ore, incatu nu se mai 
poteau distinge intervalurile dintre puscaturi. Printiulu Bat- 
tenberg veni la 5 6re dela flanculu stengu russescu si ne 
impartasi, ca russii u’au reușita si ca au avuta perderi 
enorme. Turcii aparau obiectulu cu nespusa tenacitate, 
der’ bravele trupe romane inaintara totu mai multu si cu 
tdte perderile enorme ele nu erau sguduite. La 5 ore 20 m. 
au fostu inse silite a esecută o retragere parțiala începuse 
deja a se inoptă, der’ lupt’ă continuă cu tote aceste. La 
572 ore visită principele Carolu cu statulu seu majoru 
carrele do ambulantia, cari ajunseră inderetulu lineei focului 
si merse apoi după o convorbire cu comandantele divisiunei 
la Poradim in cuartierulu generata. Colonelulu Anghelescu 
tramite la flanculu dreptu spre aperarea trupeloru năstre o 
secțiune noua de artileria, care bombardeza Grivitz’a si Bu- 

cov’a si face ca artileri’a turcesca se’si raresca totu mai multu 
foculu. Acest’a incuragieza trupele năstre inca odata, ele se 
intorcu si ataca positiunile din nou. C’unu „hurra", care 
strabatii poternicu ndptea cea rece si ploidsa, se rapedira 
remasitiele batali6neloru pentru a 3-a 6ra asupra fortului. 
Inca odata siuera srepnelele peste capetele trupei, care eră 
deja tare ostenita, der’ neclintite inainteza coldnele peste 
cadavrele cameradiloru cadiuti si la 6 6re 15 minute ser’a 
turcii au fostu respinși din fortulu Grivitz’a, care ta indata 
după acest’a ocupatu de trupele regimentului 5-lea de linia 
si alu 14-lea de dorobanți. O parte din bataliănele russesci 
inca se impartasiesce la onărea dilei si ocupa cu batalionulu 
2-lea de venatori (romani) reduta la flanculu stengu, pre- 
candu trupele susnumite' străbătu sub foculu omoritoriu alu 
fortului Bucov’a, care e numai 400 metre departe, in drept’a 
redutei. Bravii venatori luara unu stiudartu. Trupele cele
lalte luara patru tunuri (Krupp), pe cari le lasara turcii in 
fortu. Aceste tunuri au fostu plătite scumpu, der’ pdte nu 
au fostu nici odata mai binemeritata câștigate că acuma. 
Tener’a armata a doveditu o seriositate si o bravura, la 
care niciodată nu m’asiu fi asteptatu dela soldați, cari in 
cea mai mare parte au stata inca inainte cu cateva septe- 
mani inderetulu plugului. Colonelulu Anghelescu trebuie se 
se simtia fdrte onorata de a pote comandă asemenea trupe 
brave, candu oficieri si soldați ’si faceau datoria cu-o sa
crificare si c’unu devotamentu nespusu, si se luptau chiaru 
si dupace erau răniți, că majorulu Popescu dela arti
leria, atasiatu statului majoru a divisiunei IV, care a fostu 
greu contusiuuatu si totuși a remasu calare pe calu. Siefulu 
artileriei colonelulu H e r h t u a stătu tota diu’a in foculu 
baterieloru, der’ a scapatu câ si majorulu Candianu de asta 
data de glontiu. Atitudinea trupei ’m i - a i n- 
suflatu o stima nemărginită. Romanii au dor- 
veditu de astadata, ca valorea loru se pote mesură cu aceea 
a oricărei armate, pentru-ca unu focu câ acel’a, cu care au1 
intempinatu turcii din fortulu Grivitz’a pe assaltatori, face 
se clatine si se se retraga de multe ori chiaru si trupe 
betrane dedate la bataie.

Colonelulu Anghelescu dispune că divisiuuea de re
serva se înainteze peste ndpte. Colonelulu Fetu cu o parte 
din regimentulu 14-lea de dorobanți si 2 companii din re- 
gimentulu 5-lea de linia cu capitanulu P r u n c u , remanu 
peste noptoa cea rece si ploidsa iu positiunile luate. Inca 
in cursulu nopții m’am dusu la ambulantie, unde am aflata 
multi din cunoscuta mei,sângerați si schilaviti. Nenumerate 
carre cu răniți soseau iu fiecare momeutu si. inca cea mai 
mare parte a ranitiloru nu eră adusa de pe campulu san- 
gerosu, deorece turcii puscau in continuu asupra impiegata 
loru sanitari si impedecau ori-ce. ;ajutoriu amu fi voita se 
damu ranitiloru. Nimenea nu a dormita peste ndpte. De 
altmintrea nu amu avuta nici coperisiu nici cortu si furamu 
nevoiti a ne acoperi cu mantalele si a petrece puținele 6re 
pana la diua in campulu liberu. Der’ nici asiâ nu amu po- 
tutu se odihnimu multu, ca-ci la 3 6re diminetia atacara 
turcii positiunea din nou si după o lupta sangerdsa de 2 
6re trupele ndstre fura silite a parași fortulu. Cele 3 bata- 
libne russesci le-am aflata la 5 6re diminetia in o debandada 
(disordine) completa, retragunduse spre Grivitz’a, fora de a 
mai fi participatu la lupta. Atunci in momentulu decisivu a 
intrata in acțiune regimentulu alu 13-lea de dorobanți si 
după o lupta de 1/2 ora turcii au fostu erasi respinși si 
capitannlu Pruncu a plantatu stegulu regimentului alu 3-lea 
pe parapetulu fortului.

Nu potu se nu atingu unu casu de a caruia adeveru 
m’am convinsu in persona. Cei mai multi dintre g r a v u 
răniți, cari cadiura' in apropierea fortului, au fostu 
massacrati din partea tu r c. ilorucu t o p 6- 
rele. Unu majoru a fostu taiatu in bucăți. 
Io am aflata atatu topărele catu si cadavrele massacrate la 
fați’a locului. — Perderile pe partea ndstra sunt: 10 oficieri 
si 300 soldați morti, er’ 30 oficieri si 1400 soldați răniți. 
Cele 3 bataliăne russesci au .avuta o perdere totala de 480 
dmeni morti si răniți. Turcii cu t<5te ca au fostu in posi- 
tiuni fortificate, suferira multe perderi, ca-ci canalulu redutei, 
interiorulu acestei a si glassiulu era semenate cu cadavre. 
Turcii transportară ranitii loru in fortulu Bucov’a, situatu in 
depărtare de 400 metre. *) 4

Revist’a diuaristica. — Relativu la demons- 
tratiunile turcofile din Ungari’a scrie f6i’a guver
namentala prusșdsca „National-Zeitung" 
din 20 Sept. a. c. intre altele :

„Furtun’a care a urmatu după afacerea toas
tului din Casiovi’a a fostu numai o picătură de 
purgatoriu, din care Ungari’a in totuddun’a loiala 
si dinastica a datu se guste regelui seu. Intem- 
plarile de eri din Budapest’a, cu faimosulu tele- 
gramu, care chiamâ pe Kossuth dictatoriulu dela 
Debreczin acasa, de buna sdma pentru că se ’lu 
aiba aci la luarea freneloru guvernului, arunca 
o lumina aspra asupr’a relatiuniloru nbstre. Se 
nu ne amagimu, aceste sunt primele începuturi

*) Continuarea constatatdre din alte doue corespondenta 
dela 14 si 15 Sept, o vomu aduce iu numerulu viitoriu.

Red. 

ale unei mișcări maghiare noua, care se vede in- 
curagiata prin neisband’a de pana acuma a arme- 
loru russe, asf ridică capulu cu cutezantia, spre ai 
pune monarchului pistolul u la peptu, pentru că se 
se lase odata de ide’a, de a mai voi se urmeze 
unei politice, care iu resultatele sale ar’ potd se 
paraliseze egemoni’a maghiara peste nemți si slavi. 
Acdst’a este inca cea mai blanda interpretatiune a 
simptomeloru, cari dela eruperea resbelului russo- 
turcu incăce se inmultiescu si marescu in Ungari’a 
din 6ra in 6ra. Sunt inse cercuri, caror’a astadi 
nu le mai impune loialitatea cu care se spoiescu 
asigurările de credintia ale unoru deputatiuni ale 
consilieloru cetatiene ungare, si cari (cercuri) ju
deca intemplarile de adi diu Ungari’a cu obiecti
vitatea cea mai mare. In ochii acestor’a apparin- 
tiele causate in Ungari’a de resbelulu* russo-tur- 
cescu nu sunt nici-decumu numai resultatulu unei 
mișcări natiunale, ingrigiate de viitoriulu elemen
tului maghiaru; din contra ei nu ’si mai făcu 
nici o illusiune despre aceea, ca tbte intemplarile 
din Ungari’a au imbracatu de mai multe septemani 
unu caracteru espresu antidinasticu. T6ta ur’a, care 
se manifestă poternicu de unu anu incbce in Un
gari’a, este a se reduce la simtiulu de resbunare 
maghiaru pentru Vilăgos sdu, mai bine disu la 
neimpacabilitatea pentru aceea, pentru ca inainte 
cu 28 ani Russi’a a ajutatu, câ Ungari’a se Ha 
supusa drasi domniei legitime a casei habsburgice 
Ori cumu ar’ judecă cineva parerea acdst'a, un’a 
este siguru, ca demonstratiunile de eri din Buda
pest’a — cu rechiamarea lui Kossuth si persiflarea 
archiducelui Albrecht imnfrunte —■ nu sunt de asia 
câ se o p6ta combate. “

Ofici6s’a „Norddeutsche Allgemeine 
Zeitung" din Berlinu dice totu despre demons
tratiunile turcesci din Ungari’a :

„Fanatismulu celu mare turcomanu care agita 
de presentu tdta Ungari’a si cere multe jerfe, 
face o impressiune tragicomica asupr’a jirivitoriului 
nepreocupatu. Tragica, ddca vedeinu, in ce reta- 
cire nefericita p6te cadă o rassa intrdga, care nu 
pușinu se mandresce cu missiunea ei închipuita 
culturala-istorica in partea translaitana a impera- 
tiei habsburgice; comica, de 6re-ce arangiatorii 
demonstratiuniloru de bucuria asupr’a „victorieloru" 
turcesci traiescu a buna sdma in credinti’a, Ca 
prin acdst'a voru potd impune acelor’a, cari nu se 
recorescu la umbr’a rece a modului de cugetare 
turcescu sdu maghiaru. Illuminatiunile înscenați) 
in Pest’a si in alte cetati mari si mici ale Un
gariei are se multiumdsca efectulu loru numai 
contrastului celui mare fașia cu intunecimea, care 
s’a iucuibatu in capatienile filistriloru de acolo." 
Totu aceeași fbia face urmatârea observare aspra: 
„Intrebamu, ca bre nu vedu chiaru ei maghiarii, 
ca tbta lumea nu p6te deduce din strigatele loru 
„Ciocu-Iasia" si „Eljen" alfa, decatu ca le este 
frica, câ nu cumva sdrtea poporatiuniloru slave care 
locuescu in giurulu Ungariei se devină o sbrte 
mai ddmna de omu si fora învingeri turcesci !“

Despre luptele dela 11 si 12 Septembre in 
giurulu fortului Grivitz’a scrie unu corespondentu 
a lui „Pol*itische Correspondenz" facundu 
asemenare intre conducerea russa si 
romana urmatbriele:

„Si de astadata s’a observatu in modu sur- 
prindietoriu, ca mișcările diferite ale trupeloru rus
sesci nu s’au esecutatu in deplina concordantia cu 
planuly si ca reservele loru au fostu fbrte reu 
intrebuintiate. Atitudinea trupeloru romane a fostu 
diucontra conformu tuturoru reiat uniloru ca'u se 
p6te de laudabila. B u n ’a i 111 r e b u i n t i a r e 
aarmeloru diferite, d e s f a s i u r a r e a 
in ordine si liniște a masselorude 
infanteria si intrarea in acțiune la 
timp u’ a reserveloru romane dovedescu, 
ca armat’a romana a trecutu printr’o scbla buna 
si ca este formata după principiele tacticei moderne. 
Ce se atinge de b r a v u r a, apoi martori oculari 
imparțiali se esprma despre aceea fbrte favo
rabil u; mai cu sdma s’au distinsu dorobanții."

Sciri telegrafice. — (Agenti’a „Havas".)

Cetinje, 25 Sept. La 20 Sept, munte- 
negrinii au luatu Nosdrane, principalulu fortu dela 
Dug’a, precumu si alte fortuletie. T6ta Dug’a o 
stapanescu deja. 154 prisonieri, 1 tunu si muni- 
tiuni au cadiutu in manile loru. Ei pazescu debu- 
sieurile dela Gatzko si dela Sotcha contra lui 
Hafiz-pasi’a. Unu detasiamentu cu artileria ataca 
astadi Goransko.

Constant inopolu, 24 Sept. Chefket- 
pasi’a a telegrafatu astadi, ca 20 batalibne de in- 



fanteriă, unu regimentu de cavaleria si 2 baterii 
de artileria, care insoțiau transportulu cu provi- 
siuni si cu munitiuni, au intratu eri iu Plevn’a, 
după ce au batutu si au imprastiatu pe russii din 
drumulu loru.

Constautinopolu, 24 Sept. Unu tele- 
gramu alu guvernorului din Plevn’a confirma, ca 
Osman-pasi’a continua a respinge atacurile russi- 
loru. Assediatorii continua a bombardă orasiulu. — 
Artileri’a russăsca dela Sipc’a respunde in inter
valul! rari la tunurile turcești.

Constantinopolu, 25 Sept. Timpulu 
celu reu intardie continuarea operatiuniloru. Din 
partea despre Biel’a cele doue armate ’si conserva 
positiunile. Chefket-pasi’a reusindu se tramita aju 
tăre la Plevn’a, va formă acuma o tabera întărită 
la Orkhanie.

B e 1 g r a d u, 25 Sept. Tăte trupele regu
late turcești cari erau la Vidinu au plecatu spre 
campulu de resbelu.

P a r i s u, 25 Sept. Diuariele publica o
scrisăre a contelui Serrurier, presiedintele societății 
pentru ajutoriulu rauitiloru, in care face appellu la 
caritate in favorulu rauitiloru in resbelulu din Orientu.

Orkhanie, 24 Sept. Tăte trupele care 
sunt tabarite aici voru inaiută spre Plevn’a. Aceste 
trupe coprindu unu mare numeru de circassieni, 
cateva bataliăne regulate de albanesi si o mulțime 
de trupe neregulate. Unu altu transportu compusu 
dintr’o cuantitate imensa de provisiuni si munitiuni 
a plecatu luni spre Plevn’a si este escortatu de o 
divisiune.

Gorni-Studen, 26 Sept. (Oficialu) 
Vreo 10,000 ămeni infanteria turcăsca cu artileria, 
venindu dela Sofi’a au reusitu a străbate la Plevn’a 
printre șirurile cavaleriei năstre. Din partea des
pre Rusciucu si despre Balcani liniște.

— Cetimu in „Romani’a libera" : Din 01- 
teniti’a primimu știrea, ca turcii din Turtucai’a au 
facutu eri n6pte recunăsceri pe tiermulu loru cu 
torti. In timpu de vreo cinci minute, au trasu 
asupr’a posturiloru russe de pe tiermulu romanu. 
Russii le-au respunsu, si după acăst’a in scurtu 
timpu, totulu a intratu in tăcere si intunerecu de 
năpte. — Eri circulă sgomotulu, ca cavaleri’a 
romana, cu ocasiunea unei recunăsceri ce a facutu 
spre Sofi’a a datu peste unu corpu de cavaleria 
cercheza pe care l’a batutu. Dorimu că știrea se 
se confirme. — Ni se comunica ■ din Calafatu, ca 
in Vidinu s’a vediutu o mișcare neobicinuita. Se 
crede ca ar’ fi sositu întăriri pentru acea cetate, 
său se făcu preparative pentru a se dă ajutoriu 
celoru dela Plevn’a. — La Grivitz’a se făcu lu
crări contra redutei celei mari care e vecina. 
Assaltulu se crede ca va urmă in curendu. — 
Eri au plecatu la campulu de luptă c a 1 a r a s i i 
din districtulu Ilfovu, spre a se uni 
cu armat’a, care incungiura Plevn’a, împreuna cu 
ei a plecatu si o bateria de artileria.—Unu comi- 
tetu englesu a cerutu dela guvernu permissiunea, 
se infiiutieze in București unu spitalu de 160 
paturi pentru răniți. Nu mai avemu nevoe de a 
adauga, ca guvernulu a primitu acăsta cerere cu 
recunoscintia.

Buletine dela theatrulu resbelului.

In săr’a bătăliei dela 30 Augustu, M. S. 
Domnitoriulu merse de visită locurile de pansa- 
mentu, unde personalul u medicalu, aci că si in 
foculu celu mai viu alu inamicului, ’si facea dato- 
ri’a cu unu zelu si o abnegatiune demna de tăta 
laud’a.

M. S. consolă pe răniți cu vorbe mangaităre, 
si ’i laudă pentru viteji’a cu care combătuseră pe 
inamicu.

Ranitii noștri, după ce li se aplică pansa
mentele necessari si li se dedera ingrigirile cuvenite 
la ambulantiele divisionare, se transporta afara din 
lini’a trupeloru si inapoi la spitalele timporalu 
stabilite la Mecic’a si Muselim-Selo, de unde apoi 
se evacuăza, indata ce sunt in stare de a fi trans
portați, prin Turnu-Măgurele, la spitalele perma
nente stabilite in tiăra.

I. S. Domnitoriulu, după acăst’a, impreuna 
cu marele duce Nicolae si cu suitele loru, petre- 
cura tăta năptea pe campulu de bataia, unde bi- 
vuacase, spre a fi mai aprăpe de trupe, in casu 
candu iuamiculu ar’ fi incercatu noptea unu atacu 
său o reintărcere ofensiva, care inse nu se esecută.

A dou’a di, Mercuri 31 Augustu, M. S. 
Domnitoriulu inspectă positiunile pe care inainta- 
sera trupele in urm’a bătăliei din ajunu. Unu 
detasiamentu de venatori, condusu de majorulu

militianu Alexandru Candiano-Popescu, unulu din 
oficiarii cari condusese trupele năstre la assaltulu 
redutei, veni spre a presentâ M. S. domnitoriului, 
in presenti’a A. S. I. marelui duce Nicolae, drape- 
lulu luatu dela inamicu. Soldatulu de venatori 
Grigore Ioanu, care cucerise acestu trofeu, ’lu as- 
vârli sub piciărele ambiloru comandanți. Marele 
duce, felicitandu pe bravulu ostănu romanu, ’i 
atarnă de peptu Crucea sântului George, ăra Dom
nitoriulu ’lu decoră cu „Stău’a României." Tru
pele russe, cari erau presente, aclamara cu urale 
entusiaste pe vităzulu venatoru.

Joui, 1 Septembre, Inaltimea S’a merse de 
inspectă trupele romane cari, in diu’a de 30, fu
seseră in focu. Ele salutara cu urări entusiaste 
pe Domuulu si siefulu loru supremu, care in ajunu 
’i condusese la victoria, Mari’a S’a trectl, aduncu 
miscatu, pe dinaintea frontului bataliăneloru cari 
formaseră colănele de atacu, si din ale caroru 
ronduri lipseau multi viteji, remasi pe campulu de 
onăre. Domnitoriulu se intretienh in modu afabilu 
cu oficiarii si soldatii, intrebandu-i detaliuri despre 
lupt’a dela 30. Moralulu acestoru trupe eră esce- 
lentu, cu tăte perderile ce incercasera; si bravii 
soldați spunea Domnitoriului, ca acumu cunoscu pe 
inamicu si nu se temu de densulu, ca, dăca ar’ 
esi din retransiamentele si întăririle lui, ei sunt 
siguri ca nu le voru potă resiste.

Mari’a S’a multiumi trupeloru pentru bra- 
vur’a ce siefii si soldatii desfasiurasera in batali’a 
dela 30. M. S. Imperatulu Russiei tramise unu 
adjutantu alu Seu spre a felicită din parte-i tru
pele romane pentru frumăs’a loru atitudine si a le 
transmite augustele Sale multiumiri. Domnitoriulu 
dete ordinu că oștirile se se intarăsca in positiu
nile ce castigasera.

Vineri, 2 Septembre, M. S. Domnitoriulu, 
impreuna cu A. S. I. marele duce Nicolae, merse 
de inspectă tăte positiunile ocupate, in urm’a bă
tăliei, de vestu. Iu aceea di, pe la ărele 5 după 
amădiu, inamiculu făcu o esire din fortificatiunile 
sale asupr’a aripei năstre si incercă, cu fortie 
respectabile, unu atacu spre a luă inapoi redut’a 
cucerita de trupele năstre. Turcii esecutara ata- 
culu cu mare vigăre, sustienuti de foculu artileriei 
loru, care trageau cu srapneluri asupr’a năstra; 
inse după o ăra si mai bine de lupta crâncena, 
ataculu loru fii respinsu, romanii remasera stapani 
pe reduta, si o mulțime de cadavre inamice aco
peri teramulu inaintea redutei. Trupele romane, 
in acăsta lupta, din care esira victoriăse, incercara 
o perdere de 80 ămeni morti si răniți. M. S. 
Domnitoriulu incunosciintiă acestu resultatu A. S. I. 
marelui duce Nicolae, care ’I transmise pe data 
felicitările Sale.

A dou’a di, 3 Septembre, Prea Inaltiatulu 
Nostru Domnu merse la marele cuartieru imperialu 
si oferi M. S. Imperatoriului Marea Cruce a ordi
nului „Stău’a României," că o amintire a luptei 
ce ambele armate sustienusera impreuna si in care 
’si versasera fratiesce sângele in contra inamicului 
comunu.

Imperatoriulu bine-voi a primi din manile 
Domnitoriului însemnele ordinului romanu, si con
feri Măriei Sale Crucea la gâtu a ordinului mili- 
tariu imperialu alu St. George, că unu .semnu de 
augusta si inalta distinctiuDe pentru comandantulu 
supremu alu armatei romane. Maiestatea S’a or
donă asemenea a se distribui la tăte companiile, 
bateriile si escadrănele armatei romane, cari luasera 
parte la batali’a dela 30 Augustu, totu atatea 
cruci de St. George cate hotarise a se distribui si 
trupeloru imperiale, peste totu mai bine de 150 
cruci distribuite trupeloru năstre.

M. S. Domnitoriulu luă dejunulu impreuna 
cu Maiestatea S’a, si apoi se intărse la cuartierulu 
seu generalu.

Săr’a, Imperatoriulu tramise unu adjutantu 
alu seu la cuartierulu generalu alu armatei romane, 
spre a duce din parte-i dlui generalu Cernatu, 
comandantulu armatei de operațiune romane, crucea 
ordinului St. George, clas’a IV.

Domineca, 4 Septembre, M. S. Domnitoriulu, 
impreuna cu A. S. I. marele duce Nicolae, coman
dantulu siefu alu armateloru imperiale, însoțiți de 
suitele loru, mersera de inspectară armat’a romana. 
Trupele care se aflau in imediata apropiare a ina
micului erau in retransiamentele său bivuacurile 
.loru; cele ce se aflau ceva mai depărtate erau 
sub arme, in ordine de bataia. Ele primiseră cu 
viue urări pe augustii comandanți; tienut’a loru 
marțiala si voiăsa facea admiratiunea generala. 
Marele duce, care ură in romanesce buna diu’a 
trupeloru, si Domnitoriulu trecură pe dinaintea 
frontului ; M. S. Domnitoriulu le anunță inalt’a

distinctiune ce le acordase M. S. Imperatoriulu, 
conferindu mai multe cruci ale St. George de fia- 
care corpu, si facundu-le cunoscutu ca si Inaltimea 
S’a a decoratu pe cei mai meritosi. Apoi M S. 
Domnulu si A. S. I. marele duce se dirigiara spre 
reserve, unde se află si cuartierulu generalu alu 
armatei romane. Aci augustii comandanți luara 
dejunulu, impreuna cu suitele loru si cu statulu- 
rnajoru generalu alu armatei romane, in sunetulu 
musiceloru cari esecutau arii naționale, sub bu- 
buitulu tunuriloru inamice. A. S. I marele duce 
Nicolae ridică cu acăsta ocasiune unu toastu, in 
care dise, ca se simte fericitu a se află in midiu- 
loculu armatei romane, spre a potea închină in 
sanetatea ei, a unei june armate care prin bra- 
vur’a si disciplin’a ei a aretatu calitatile unei ar
mate imbetranita in lupte.

A. S. Imperiala închină in sanetatea armatei 
romane si a Domnului ei. I. S. Domnitoriulu 
respunse marelui duce ca a fostu prevenitu de 
A. S. Imperiala, ca primulu toastu care urmădia 
a se ridică este in sanetatea M. S. Augustului 
Imperatoriu care, conferindu M. S. Domnitoriului 
crucea St. George, a distinsu intrăg’a armata ro
mana, care este mandra de a combate alaturi cu 
gloriăs’a armata russa, si ca armat’a romana se 
va sili in tot-dăun’a a se aretă demna de distinc- 
tiunile ce Maiestatea S’a ’i a acordatu. Mari’a 
S’a beii in sanetatea comandantului siefu alu ar
mateloru aliate, pe cari le va conduce de siguru 
la victoria, inscriindu neperităre pagini in istori’a 
militaria.

Caldurăse urări din partea asistentiloru res- 
punsera la cuvintele ambiloru siefi, atatu de iubiți 
de soldatii loru.

După dejunu, A. S. I. marele duce, printr’o 
cordiala imbrațisiare, ’si luă concediu dela I. S. 
Domnitoriulu, si se intărse la cuartirulu Imperialu, 
ăra Mari’a S’a, după ce conferi catu-va timpu cu 
d. presiedinte alu consiliului de miniștri, care so
sise in cuartirulu generalu alu armatei romane si 
luase parte la acestu dejunu, se reinturnă apoi la 
Domnesculu cuartiru generalu alu armatei de 
Occidentu.

Luni, 5 Septembre, M. S. Domnitoriulu a 
ordonatu a se expediă la București tunurile luate 
dela inamicu, si cari se aflau aduse la Domnesculu 
cuartiru generalu dela Poradim.

Publicamu urmatăriele telegrame adressate din 
cuartirulu generalu alu marelui Duce, comandaut- 
capu alu armateloru russe, catra principele Gorts- 
chakoff:

Gorni-Studen, 10/22 Septembre. iha 
amenuntele ultimei lupte dela Sipc’a: La 5/17 
Septembre, in timpulu noptiei, inamiculu se apro- 
piă pe ascunsu de flanculu nostru dreptu si de 
stanc’a St. Nicolae. Apropiarea s’a fostu obser- 
vatu de sentinelele năstre înaintate. Locotenentulu 
colonelu Sandetsky, comandantulu regimentului de 
Volhynie, ordonă a se tiene gafa si a așteptă. 
Comandantulu primei companii de tiraliori, capi- 
tanulu Ostopoff, lasă pe turci a se apropiă la 50 
de pași si ’i primi cu o salva, care ’i puse pe 
fuga. Eră 5 ăre de diminătia, inamiculu facă 
inca doue atacuri, dăra fîi respinsu, si către 9 ăre 
se retrase. In centru, atacurile turciloru au fostu 
cele mai slabe, ele fura in numeru de 8 si în
cetară spre diminătia. Lupt’a cea mai inversiunata 
a fostu pe stanc’a sântului Nicolae; inceputa la 3 
ăre diminăti’a, si s’a sfarsitu la amădiu. Turcii 
au escaladatu stanc’a in linii dese si aruncandu 
grenade de mana. Doue companii din transieurile 
năstre înaintate ’i-au respinsu si ei au inceputu 
a aridică transieuri din partele cu jutoriulu gabiă- 
neloru si sndpiloru de nuele ce aduseseră cu den- 
sii. Cu tăta impuscatur’a viua si foculu artileriei 
năstre, inamiculu se mantienîi, si catra 6 ăre de 
diminătia, elu desfasiură pe stanca pavilionulu albu 
cu semi-lun’a roșia, in urm’a carei’a trupele năstre 
incetara foculu. Primele năstre contra-atacuri fura 
respinse, dăra catra amădiu turcii fura asverliti de 
pe stanca si mai de . totu nimiciți de catra doue 
companii din regimentulu Jitomir si o compania 
din regimentulu de Volhynie. Tăta căst’a stancei 
eră acoperita de cadavre turcești. Numerulu aces
toru cadavre nu e mai puținu de 3000. Colăn’a 
de atacu a fostu condusa de colonelulu Tiajelnicoff, 
si acest’a fiindu ranitu, de catra locotenentulu-co- 
lonelu principele Helkoff, din regimentulu de Vol
hynie. Artileri’a năstra a lucratu in perfecțiune, 
mai alesu bateri’a a 4-a din a 14-a brigada a 
colonelului Hofmann si antai’a bateria a adjutan
tului Imperatului, principele Meshtchevsky, care a 
fostu ucisu. Locotenentulu Sidorine, care a luatu 



comand’a in urm’a mortiei acestui’a, a imprastiațu 
mai multe colăne de atacu turcesci tragundu cu 
mitralia si fu elu insusi ranitu de doue glăntie. 
Saperii din alu doilea batalionu, sub comand’a lo- 
cotenentului-colonelu Rezvii, s’au distinsu asemenea. 
Perderea năstra a fostu mai mare decatu cea are- 
tata mai inainte. Ea a fostu de 31 oficiari si 
1000 ăineni afara din lupta. In numerulu raniti- 
loru se afla colonelulu de stat-majoru Renuefeldt. 
Generalulu Radetzky a dirigeatu in persăna fru- 
măs’a aperare din 5 Septembre.

Gorni-Studen, 11/23 Septembre. La 
9 Septembre, ataculu turciioru asupr’a Tzercownei 
a fostu cu deseversire respinsu si nu s’a mai re- 
inoitu la 10. Turcii s’au retrasu. Perderea năs
tra a fostu de 20 oficiari si 400 soldați. A tur- 
ciloru n’a potutu fi mai mica de 1000 ămeni. 
Corpulu nostru de cavaleria stationatu pe calea 
dela Plevn’a la Sofi'a a esecutatu doue recuuăsceri, 
pentru a constată numerulu ajutăreloru turcesci 
ce vinu dela Sofi’a. In 18 Septembre, adjutantulu 
Imperatului, cornițele Stackelberg, indreptandu-se 
spre Rakhoch, imprastiă înaintea acestui satu trei 
escadrăn i de cavaleria turcăsca si recunoscundu in 
urm’a loru infanteria, se retrase. La 9 Septembre, 
colonelulu Toutolmine infrangundu cavaleri’a inamica, 
recunoscu in Telich’a 10 bataliăne cu artileria in 
transieuri si doue regimente de cavaleria. Oprindu 
ataculu infanteriei turcesci prin foculu artileriei 
sale, colonelulu Toutolmine ’si asiediă detasiamen- 
tulu seu in observațiune pe o positiune alăsa mai 
dinainte.

Gorni-Studen, 11/23 Septembre. Eta 
amenuntele bătăliei dela Tzercown'a: La 9 Sept., 
11 ăre de diminătia, 20,000 turci cu 40 tunuri 
au atacatu positiunea ocupata de 12 bataliăne ale 
năstre. Ei au atacatu mai antaiu flanculu dreptu 
alu generalului Gorschkow. Maiorulu Dombrowsky 
din regimentulu de Koursk ’i lasă se se apropia 
la 30 de pași si intempinandu-i cu baionet'a, ’i 
puse pe găna lasandu 200 morti pe terenu. Ata
culu fu in urma reinoitu contra flancului nostru 
stengu si fu respinsu de regimentulu de Viatk’a. 
Ultimulu atacu a fostu indreptatu catra centrulu 
nostru, dăra a fostu asemenea respinsu cu o per- 
dere enorma pentru turci. Regimentulu de Rilsk 
s’a distinsu cu deosebire lasandu pe turci se se 
apropia pana la 400 pași si puindu-i pe găna 
printr’unu focu de batalionu bine indreptatu. La 8 
ăre săr’a, inamiculu se retrase. La 10 Septembre, 
turcii tramisera unu parlamentariu cerundu se ’si 
iă mortii. S’a ingropatu 800 din ei sub ochii 
noștri. Perderea totala a turciloru a fostu de 
2000. A năstra a fostu de 6 oficiari si 60 sol
dați uciși ; 20 oficiari si 300 soldați răniți. Ge- 
neraluln Tatischeff a comandatu detasiamentulu 
nostru. „Monitoriulu."

Clusiu, in 23 Septembre 1877.
Onorate domnule Redactoru! Nu potu se me 

retienu a ve aduce la cunoscintia o festivitate, la 
care au participatu toti tenerii romani si toti amicii 
acelor’a din Clusiu si acăst’a au fostu „săr’a de 
cunoscintia" (Introitus) a teneriloru romani studioși 
la universitatea de aici, care avu locu in 20 1. c. 
in sal’a cea mare a ospetariei „Lumea năua." Aci 
au fostu adunata flărea natiunei, tenerimea romana in 
frunte cu bravulu barbatu romanu Dr. Aureliu 
Isacu, presiedintele soc. de lectura „Iuli’a". Aci 
ne-a onoratu prin presenti’a s’a si illustrulu domnu 
Dr. Gregoriu Silasi, care a bene-ventatu tenerimea 
in cele mai frumăse espressiuni esite din anim’a 
nobila a unui ădeveratu părinte alu tenerimei si 
apostolii alu culturei si literaturei năstre. Petre
cerea care a fostu fărte animata intre musica na- 
tiunala si vorbiri a duratu pana catra mediulu 
nopții. Ordinea, seriositatea dimpreună cu amorulu 
au carecterisatu pe deplinu acăst’a petrecere a te
nerimei romane.

Totuși unii nebuni, cari au spionatu din curi- 
ositate pe la -ușile si ferestrele ospetariei, au voitu 
ai dă o colăre politica sustienendu, ca intre altele 
s’ar’ fi cantatu si imnulu russescu. Dăr’ ce se 
mai dici la tăte aceste ? Omeniloru acestor’a nu le 
pasa de unu blamagiu mai multu său mai puginu. 
Ce blamare si pe unu pretore ungurescu din giuru, 
care cu ocasiunea adunării unui despartiamentu alu 
Associatiunei s’a provediutu cu panduri șpre a 
potă sustienă liniștea si bun’a ordine acolo, unde 
spre a lui rușine nu au fostu presenti la adunare 
mai multi de 10 membrii!

Marți săr’a in 18 a. 1. c. totu orasiulu au 
fostu illuminatu — se dice, ca pentru invingerile 
turcesci, caus’a se trage inse chiaru din Casiovi a. 
Tăte stradele erau implute de adoratori ai turciloru. 
Romaniloru si unoru oficiari din armata c. reg., 
carii nu au avutu atat’a „patriotismu" (???) de a 
illumină, li s’au spartu ferestrele cu petrii, — totu 
asia s’a intemplatu si in Orade’a-mare, unde după 
„Nagyvărad" ferestrele palatului episcopescu gr.- 
cath. s’au spartu tăte, la care numitulu diuariu 
cu părere de reu intre altele se esprima ast-feliu: 
„Ce folosesce acuma dăca acei’a cari afla plăcere in 
scandate au spartu ferestrile, si ce folosesce, 
ca gendarmeri’a a prinsu nenumerati (?) individ! ? 
Scandalulu s’a facutu si acuma nimicu nu ’lu mai 
păte face neintemplatu." P o m p i 1 i e.

Noutati diverse.
— (Arme si fesuri turcesci con

fiscate 1 a g a r ’a d i n B r a s i o v u.) Mare 
seusatiune a facutu in orasiulu nostru ordiuulu ce 
l’a primitu in năptea de Marți spre Miercuri unu 
batalionu din regimentulu alu 2-lea de aci se stă 
gatâ se plece la momentu in secuime. Surprinderea 
a fostu si mai mare, candu s’a auditu, ca Miercuri 
diminătia au fostu confiscate la gar’a din 
Brasiovu vreo 15 ladicu pusei de siste
mul u nou si cateva ladi cu munitiune, 
destinate a fi transportate in Haromszăk, si ca 
pornirea miliției de aci stă prin urmare in legă
tură cu acăst’a confiscatiune. Vuetele cele mai 
sinistre se respaudira si fantasi’a paciniciloru ora- 
sieni fii inca nutrita si prin impregiurarea, ca totu- 
odata s’au aflatu la gara cateva cotlete cu 
fesuri turcesci. Va se dica armatur’a era 
completa — turcăsca. Ce destinatiune se fi avutu 
acele arme? Unora, cari suferu de o digestiune 
fărte neregulata si sunt torturati de visuri grele, 
li se parea ca si vedu vreo cateva mii de turci, 
incaltiati, imbracati, ăsindu că din pamentu, arun- 
canduse peste granitia, nimicindu si taiandu tăta 
bas’a de operațiune a armateloru russo-romane, si 
o terribila icăna li se infagisiâ : ostile russe si 
romane ajunse intre doue focuri se lupta cu des
perarea si se decidu, vediendu ’si peirea cu ochii, 
a intimpină celu puginu o mărte onorifica, arun- 
canduse de buna voia compania după compania in 
valurile Dunării ?! — Tablou ! — Se trecemu inse 
la realitate, care constata, ca inca mai de multu 
au sositu ladi de aceste cu arme la gar’a de aci 
si s au transportatu in secuime. Ladile s’au espe- 
datu din Vien’a Burggasse Nr. 50 sub adress’a 
Horvăth in Kăzdi-Vasărhely si Hermann Schwarz 
in Kovăszna si Mikăujfalu. Se dice, ca fiecare lada 
contienea 25 pusei sub declaratiunea: Fragmente 
de mașina. Nu s’a aflatu inca, ca 6re puscile sunt 
fabricatu e n g 1 e s u , său chiaru din Cislaitani’a. 
Gu totulu se se fi confiscatu peste 6000 de pusei. 
Joi diminătia a plecatu batalionulu de sub comand’a 
majorului de Fin din regimentulu 2-lea „Imperatulu 
Alessandru" de aci la Kăzdi-Vâsârhely, si acestuia 
ei va urmă si unu escadronu din regimentulu de 
hussari statiunatu in satele din giuru. Afara de 
aceste nu a mai strabatutu pana acuma in publicu 
nimicu, ce ar’ potă se faca lumina asupra inciden
tului alarmantu din cestiune. Se vorbesce numai, ca 
multe ladi cu arme, munitiune si fesuri sar’ fi 
mai confiscatu inca eri si alaltaeri pe la stațiunile 
drumului de feru. — Suntemu curioși ce va dice 
acuma la tăte aceste diuariulu secuiescu „Nemere", 
care nu potea dormi de fric’a „căseloru". pe cari 
fantasi’a lui le născocise, ca s’ar’ află la iubito- 
riulu de pace popa romanescu din Sacele ? —

— (Conferintia in folosulu răniti- 
loru.) Cetimu in „Romani’a libera: Unu eminentu 
barbatu de litere din Itali’a cunoscutu si in alte 
tieri, d. professoru G. Bonifacio, a sositu in ca- 
pital’a năstra. D-s’a va bine-voi se tiena o con- 
ferintia in favorulu ranitiloru romani. Conferinti’a 
va avă locu domineca in 18 Septembre in sal’a 
facultatii de dreptu dela universitate. D. Bonifacio 
va vorbi despre Alfieri.
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Concursu.
Pe bas’ă budgetului preliminatu pe a. 1877/8 

din partea adunarei gen. a „Associatiunei transil
vane", tienute in Blasiu la 5 — 7 Augustu a. c. 
sub Nr. prot. XXXV si XXXVI se publica prin 
acăst’a concursu la urmatăriele stipendie:

1. La unu stipendiu de 60 fl. v. a. destinatu 
pentru unu gimnasiastu din fundatiunea Galliana, 
cu aceea observare, că, conformu litereloru funda- 
tionali, la obtienerea acestui stipendiu, ceteris pa- 
ribus, va avă preferintia acei’a dintre concurenti, 
carele va dovedi in modu demnu de credintia, 
cumca se trage din famili’a fundatorelui si anume 
din famili’a „Popu si Antonu."

2. La 2 stipendia de cate 70 fl. pentru 2 
teneri, carii cercetăza scăl’a comerciale inferiăre.

3. La 4 stipendia de cate 60 fl. pentru 4 
ascultători de pedagogia.

4. La 2 stipendia de cate 60 fl. pentru 2 
elevi dela vreo scăla de agricultura din patria.

5. La unu ajutoriu de 20 fl. destinatu pentru 
unu gimnasiastu ori realistu, din fundatiunea re- 
pausatului studiosu de a V classe gimn. Emiliu 
Dionisiu Basiot’a Motiu Dembulu din Abrudu, cu 
aceea observare, ca conformu litereloru fundationale, 
la obtienerea acestui ajutoriu vor’ avă preferintia 
studenții eminenti, uascuti in munții apuseni ori in 
fostulu districtu alu Naseudului.

Terminulu concursului se defige pre 25 Octo- 
bre 1887 c. n.

Concurentii la amentitele stipendia au se-si 
substărna incăce concursele loru pana la terminulu 
susu-indigitatu, provediute cu atestatu de botezu si 
de paupertate, cumu si cu testimoniulu de pe se- 
mestrulu alu II-lea alu anului scol. 1876/7 ; ăr’ 
concurentii la stipendiate de sub p. 4 in speciale 
trebue se dovedăsca, cumca au absolvatu celu pu- 
ginu scăl’a elementaria, cumu si ca se pricepu in 
genere la portarea economiei, după cumu aceea e 
îndatinata in tiăr’a năstra, pe lenga aceea, se fi 
ajunsu alu 16-lea anu alu etatiei.

Din siedinti'a ordinaria a comitetului 
Associatiunei transilvane, 

tienuta in Sibiiu la 15 Sept. 1877.
I a c o b u B o 1 o g ’a m. p. 

Pentru secret. II
I. V. R u s u m. p.

Nr. 263-1877? 1—3

Concursu.
Pe bas’a budgetului preliminătu pe anulu 

1877/8 din partea adunarei generale a Associatiu
nei transilvane, tienute in Blasiu la 5—7 Augustu 
a. c. sub Nr. prot. XXXVI se publica prin acăst’a 
concursu la urmatăriele ajutăria :

1. La 10 ajutăria de cate 25 fl. v. a. desti
nate pentru sodalii de meseria, cualificati de a se 
face măiestrii.

2. La 28 ajutăria de cate 12 fl. 50 cr., de
stinate pentru invetiaceii de meseria.

Terminulu concursului se defige pe 25 Octo- 
bre 1877 c. n.

Concurentii la amentitele ajutoria au se-si 
substărna incăce concursule loru pana la terminulu 
susu indigitatu, provediute : a) incatu pentru sodali, 
cu atestate de botezu si de portare morale, cumu 
si cu documentulu recerutu despre ace’a, cumca 
sunt cualificati de a se face măiestrii; ăr’ b) in
catu pentru invetiaceii de meseria, se recere, că 
concursele respective, pe lenga atestatu de botezu 
si de portare morale, se fia instruite si cu adeve- 
rintia dela măiestrul u respectivu, despre desteritatea 
si deliginti’a desvoltata în meseria, cu carea se 
ocupa.

Din siedinti’a ordinaria a comitetului 
Associatiunei transilvane, 

tienuta in Sibiiu la 15 Sept. 1877.

I a c o b u B o 1 o g ’a m. p.
Pentru secret. II:

I. V. R u s u m. p.

Fretiurile piatiei
in 28 Septembre 1877.

Hectolitre. 
fruntea . .

fl. cr.
8.60

Grauu. midiulocu 8.-
de diosu . . 7.20

Mestecatu .... 6.75

Secara j fromăsa . .
( de midiulocu

5.60
5.30

„ , , f frumosu . .Ordiulu î , ■ i[ de midiulocu
5.—
4.60

1 frumosu . . 2.70vvesuiu; , ....1 de midiulocu 2.60
Porumbnlu .... 4.40
Meiu • • • • • 6.—
Hrișcă • • • • * —.—

1 Chilo. fl. cr.
Carne de vita . . —.32

„ de rimatoriu . —.48
„ de berbece . —.24

100 Chile, fl. cr.
Seu de vita prospetu . 42.— 

„ „ „ topitu .-------

Hectolitre. fl. cr.
Mazerea . • • • • 8.50
Lintea • • • 7.30
Fasolea . •' • • • 6.—
Cartofi . • • • « 1.30
Sementia de inu . . —.—
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