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corespondenți. — Pentru s o r i o 6 cruceri v. a. 
Tacs’a timbrala ă 30 cr. val. austr. de fia-care 

publicare.

„Gazet’a" ese de 2 ori ; Joi’a si Dumiuec'a, 
F6i’a, candu concedii ajutoriale. — Pretiulu: 
pe 1 anu 10 fl., pe 1/t 3 fi. v. a. Tieri esterne 12 fi. 
v. a. pe unu anu seu 2*/ 2 galbini inon. sunatoria.

Anuilu XJL.

Xr. BRASIOVU, 4 Octobre|22 Septembre
------------------------------- - . L

La situatiune.
Brasiovu, in 3 Octobre n.

„Nimicii nou, totulu este liniștita". Acăst’a e 
dapa unu telegrama mai nou oficialu din Gorni- 
Studeu situatiniiea momentana pe eampulu de res
belu. Constatamu ilăr’ si noi numai ceeace se con
stata din tăte părțile, ca adeca Mehemet Aii a 
fosta batutn seriosu la riulu Jantr’a si trecemu la 
afacerile năstre interne.

In fruntea evenimenteloru interiore trebuie se 
inregistramu relatiunile diuarieloru asupr’a com
plotului, care a fostu descoperitu dilele aceste si 
care avea de scopu nici mai mul tu nici mai putinii 
decatu formarea unei legiuni unguresci in Secuime, 
cu intentiuni cA acăst’a se trăca in Moldov’a, se 
distrugă drumurile de feru de acolo si se dă man'a 
cu basi-bozucii dela Silistri’a. Unu comunicații 
chiaru a lui „Pester Lloyd" spune, ca capulu con- 
juratiunei turco-secuiesci ar’ li insusi generalulu 
Klapka. Acest’a declara a fi nevinovata, dăr’ lumea 
nu-i crede. Destulu ca tăta monarchi’a este agitata 
astadi de soirile sensatiunale produse prin confisca- 
tiunile de .arme si munitiune la gar’a din Brasiovu. 
In orasiulu nostru nu se mai vorbesce de altuceva. 
Sainbat’a trecuta a mai plecatu inca o compania la 
S.-Szt.-Gybrgy câ „asistentia pentru sustienerea or- 
diuei", punenduse la dispositiuue prefectului P6csa. 
Eri diminătia in fine a mai plecatu in Secuime unu 
batalionu de infanteria cu colonelulu S e c u 1 i c s 
in frunte cu 45 carre recuirate in tăta grab’a. Afara de 
acăst’a au pornitu acolo si 2 escadrăne de hussari.

Este interessantu, ca, dupacumu scrie „Koz- 
vălemăny", guvernulu din Bucuresci a fostu acela, 
care a descoperitu mai antaiu conjuratiunea plănu
ită, avisandu despre acăst’a pe ministeriulu de 
esterne din Vien’a. Abia dela d. Andrâssy a aflatu 
ministeriulu din Budapest’a, ce se intempla la noi 
in patria si apoi a luatu mesuri de a impedecâ 
complotulu. Doui comissari ministeriali si procu- 
rorulu dela tabl’a regăsea se afla in Hâromszek 
spre a face investigatiunea. — Chiaru diurnalele 
esterne in frunte cu „Times" se ocupa seriosu de 
afacerea legiunei unguresci. Regretamu ca spatiulu 
nu ne permite de astadata a reproduce părerile 
diferiteloru diuarie, dăr’ mai tăte condamna încer
carea temeraria de a aduce ajutoriu turciloru pe 
calea acăst’a. Diuariulu oficiosu vienesu „Fremden- 
blatt" dice intre altele, ca planulu acela ar’ fi 
fostu in stare se nasca conflictele si frecările cele 
mai intristatăre, „pentru-ca nu se păte crede, ca 
romanii din Transilvani’a ar’ fi privitu liniștiți si 
resignați la intrarea legiunei unguresci in Romani’a". 
Făi’a vienesa, care ne arunca intr’o 61a cu secuii, 
se teme ca sar’ fi nascutu conflicte intre noi si 
intre secui in casulu acel’a, dăr’ uita ca si in Ro
mani’a se mai afla romani, cari ar’ fi potutu se 
dă o lectiune destula de buna nebuniloru, cari ar’ 
fi incercatu se le atace teritoriulu. Obraznici’a diu
arieloru maghiare din Clusiu merge inca multu mai 
departe, decatu fariseismulu oficiosiloru dela 
„Fremdenblatt"; ele se încărca se faca responsabili 
pe romani pentru puscile, cari s’au spedatu lui 
Horvâth Ignâtz la Kăzdi-Vâsârhely. —

„Sunteti mai turci decatu turcii." 
Acest’a a fostu simburele răspunsului, ce l’a datu 
ministrulu T i s z a interpellantiloru din diet’a Un
gariei. Dlu Tisza afla, cu dreptu, ca turcomani’a 
pana la estremu a conatiunaliloru sei nu este nici- 
decumu motivata. Dealtmintrea nu a spusu dlu 
Tisza nimicu nou. Politic’a esteriora a monarchiei 
năstre, dise elu, va remană neschimbata, scopulu 
ei va fi de a impedecâ in Orientu totu ce nu ar’ 
corespunde interesseloru austro-ungare. Desfatuiesce 
pe maghiari de a nu totu strigă după resbelu, câ 
se nu-o patiăsca câ francesii in 1870 si câ russii 
acuma. In privinti’a Serbiei, dise elu, guver
nulu nu a luatu nici unu angagiamentu; o lașa 
de capulu ei, numai a rogatu pe Turci’a câ pana 

ce serbii votu perseverâ in pace se nu intre pe 
territoriu serbescu, aceeași promissiune a dobandit’o 
si dela Russi’a.

Asemenea au promisu ambele state bellige- 
rante a nu cufundă torpile in Dunăre fara de a 
însemnă bine loculu respectivu. Alianti’a celoru 
trei imperatii, dise in fine Tisza, nu ne impune 
nici o îndatorire; scopulu acestei aliantie a fostu 
dela 1873 incăce sustienerea pacei si acuma tinde 
la localisarea resbelului. Respunsulu acest’a a 
fostu luatu la cunoscintia din partea majorității, 
interpellantii Apponyi, Simonyi, Iranyi inse s’au 
declaratu nemultiumiti cu elu, pentru ca guvernulu 
ar’ merge mana iu mana cu Russi’a. „Dlu Tisza 
a inviusu si de astadata, dăr’ invingarea lui este 
câ a lui Pyrrhus" scrie „Pești Naplo", si diuariele 
opositiunale ataca pe ministru-presiedinte fărte 
aspru mai cu săma pentru cuvintele „sunteti mai 
turci decatu turcii." Tisza a cheltuita si cu oca- 
siunea acăst’a multu din popularitatea s’a — pu- 
Qinu a mai remasu. —

se incepo in depărtare de 600 metro de obiectu si se 
ostinde pana peste o colina situata de-o parte. Pana aci poh 
se ajungi cu 6recare sigurantia, pentruca glântiele sbdra prin 
reliefulu terenului poște capetele trecatoriloru. Dela colina 
pana la intrarea in reduta inse trebuie se mai treci inca 
peste unu torenu deschisu do vreo 250 metro, pe care 
distantia ești espusn la o plâia formala de proiectile si peste 
acest’a trebuie se percurgi intervalulu acest’a cu pași iuti 
printre cadavrele terribilu desfigurate alo cadiutiloru. In 
laintrulu fortului ti se infapisieza o iedna do totu trista. 
Dosi spatiulu interioru este destulu de mare, totusiu nu to 
poți mișca in elu din caus’a multoloru cadavre, care zăcu 
gramada in tâte părțile. Numai cu mare greu poți se ajungi 
la parapeturi. Pe la traversele din laintru zăcu cato 20—30 
cadavre uuulu peste altulu ; in gramadile aceste se oprcscu 
proiectilele, ce ni le tramitu turcii din fortulu Bucov’a. Toto 
incercarile n6stre, de a ne pote ingropa mortii, au fostu pana 
acuma cu deseversire jparalisate, de drece turcii cu tdte, ca 
arboreamu stegulu albu cu crucea de Geneva, trageau in 
soldatii noștri sanitari indata ce-i zareau. Bine ca e plinu 
interiorulu redutei cu romani si russi cadiuti, der' canalurile 
esteriore ale fortului sunt chiaru pana susu astupate totu 
numai cu cadavre turcesci. O parte din cei cadiuti inainte 
de assaltu a fostu iugropate iu casemato, der’ numai supor- 
ficialu in tota iutidla, ca-ci, in catrau ’ti intorci privirile, 
vedi cate o mana seu cate unu pecioru noacoperite cu pa- 
mentu si deja inegrito. Aceste cadavre infecteza atmosfera 
astfeliu, incatu astadi chiaru petrecerea in fortu e mai multu 
decatu nesuportabila. Situatiunea devine inca mai trista prin 
aceea, ca multi răniți zăcu afara de fortu si striga după 
ajutoriu in modu cutrieratoriu de anima. Nu le potemu dă 
inse nici unu ajutorin dedrece turcii au ranitu de adi dimi- 
netia 6 sanitari de ai noștri, cari au incercatu ai aduna pe 
bieții de pe campu. Barbarismulu acest’a nu se marginesce 
numai la trupele ndstre, ca-ci totu atati turci zăcu giuru in im- 
pregiuru. La perderile, cari vi le-am impartasitu in scrisdrea 
mea ultima, sunt a se adauge inca 8 oficieri si 1230 soldați 
morti si răniți, pe cari i-a perdutu divisiunea IlI-a.

Positiunea Grivitz’a, 15 Sept.
In cursulu diminetiei din 12 Sept, s’a postatu gene

ralulu Krudener cu statulu seu majeru inainte de Grivitz’a 
spre a observă de acolo operațiunile deja incepute, a fostu 
inse silitu a’si parași punctulu de observatiune dedrece fo
curile baterieloru turcesci, trase cu multa sigurantia, puneau 
suit’a in pericolu, ca-ci imediatu inderetulu celoru ce in- 
cungiurau pe generalu, plesniră mai multe granate un’a după 
alfa. Krudener dispuse câ inca cateva regimente de infan
teria se se asiedie in positiunile dinaintea taberei turcesci. 
Aceste au facutu in unire cu regimeutulu alu 16-lea de 
dorobanți pe partea din steng’a fortului siantiuri si desfa- 
siurate fiindu in linea de tirailoru erau gafa in fiecare mo- 
mentu a intimpinâ unu atacu. începură catra ameadiu se 
care de pe campu o parte din morti si răniți, inse numai 
din raionulu afara de line’a focului. Cu tâte aceste inse 
mirosulu de cadavre e nesuportabilu. Nu credu câ se fi 
mai fostu vreo campania iu secolulu nostru, in care proce
darea se fi fostu atatu de barbara, neomenosa, incatu se 
lase cadavrele celoru cadiuti in prada caniloru si a paseri- 
loru rapace. Soldatulu de rondu, carui’a in fiecare ora i se 
presenta inaintea ochiloru ic6nele aceste sguduităro de nevre 
se disgusta do tota acțiunea, vediendu ce sorte miserabila 
aștepta pe bravii sei camaradi, cari sigilară cu mdrte de- 
votamentulu si fidelitatea loru. Catra amediu o campania de 
lucratori constatatoria din 200 saperi iucepe a restabili re
duta, pentru care scopu i se punu la dispositiuue 3000 saci 
cu nisipu si nuiele. Trupele, cari au suferitu eri cele mai 
multe porderi, sunt: alu 2-lea batalionu de venatori si alu 
5-lea regimentu de linea. Batalionulu de venatori a fostu
redusu la doue din cinci parti ale numerului seu de mai 
inainte, er’ regimentulu alu 5-lea dispune astadi, din 30 
oficieri si 1300 soldați cei avea, numai peste 11 oficieri si 
500 soldați. Pentru atitudinea in lupt’a din 8 Sept. st. n. 
au fostu decorați siefulu statului majoru alu divisiunei IV 
locot.-colonelu V o i n e s c u cu crucea de oficieriu, or’ ca- 
pitanulu G r o z ’a din statulu majoru, majorulu L e c c a din 
regim. 13 de dorobanți si capitanuln P r u n c u din regim. 
5-lea de linia cu crucea de cavalern alu ordinei: „Steau’a 
României."

13 Septembre. Principele Car o lu in calitatea

De pe eampulu de resbelu.
(Correspondintie speciale ale „Gaz. Transilvaniei".) 

înaintea Grivitzei, 14 Sept.
Trupele concentrate in giurulu Grivitzei, cari apartienu 

mai cu sema corpului alu IX-lea, au avutu in dimineți’a din 12 
Septembre unu angagiamentu, care incepii la 6 6re, er’ spre 
7 6re luă deja dimensiuni insemnate. Russii inaintara pe 
drumulu din valea Grivitzei pana in apropiarea taberei in- 
tarite, liindu protegiati in modu insemnatu de mai multe din 
bateriile ndstre. Se vedea bine cumu esiâ colon’a de atacu 
de după dealulu dela spatele Plevnei (a orasiului). Colonelulu 
Anghelescn da ordinu că se intre in acțiune inca o 
bateria de cavaleria, care se posteza lenga reduta si ne
liniștește multu flanculu stengu alu turciloru. Se aude si 
din partea despre Radisovo unu focu aspru de infanteria, 
care e sustienutu de mai t6te bateriele russe postate iuaintea 
acelui locu. Am vorbitu mai tardiu in bateria c'unu capitanu 
americanu atasiatu la marele cuartiru generalu, care ’mi 
impartasi, ca in adeveru decurgu la Radisovo deja de cateva 
dile lupte crâncene, der’ favorabile pentru Skobeleff si ca 
mai multe redute din fapi’a localitatiloru susnumite sunt deja 
luate cu assaltu. Deorece la flanculu nostru stengu continua 
foculu de pușca totu asia de vehementu, afla de bine colo
nelulu Angheloscu a luă din partei dispositiuni correspun- 
dietorie. In urm’a acest’a defileza reserv’a de sub comand’a 
colonelului C a n t i 11 i din josu de reduta si se asiedia 
acolo intr’o positiune asigurata. Mai tardiu se alatura la 
trupele aceste si brigad’a Sachelari, care se posteza 
mai departe spre steng’a ăpropianduse cu flanculu stengu 
de trupele russesci. Brigad’a Sachelari consta din regimen- 
tulu 1 de linea si din regim. 9-lea do dorobanți, cari sunt 
compuse fiecare din 2 batalidne si se tienu de divisiunea 
IlI-a. Deorece ne temeamu câ nu cumva turcii se repetiesca 
ataculu asupra positiuniloru ndstre, amu datu de scire divi- 
siunei IlI-a, care stă la drept’a n6stra, câ se fia gata câ 
la ori-ce avisu se p6ta indata intra in acțiune. Comand’a 
tuturoru trupeloru de operațiune o luâ pentru casulu unui 
atacu colonelulu Anghelescu. Regimentele, cari au facutu eri 
assaltu asupr’a redutei dela Grivitz’a, stau astadi in line’a 
trei’a si se formeza in linea de bataie pe o parte a sioselei 
ce duce la Grivitz’a. înainte de ameadiu ni se tramite o 
bateria russesca, care se asiedia la trupele comandate de 
colon. Boranescu.

Trupele, cari ocupa fortulu Grivitz’a, suferu tare din 
caus’a focului inimicu, ce vine din forfulu Bucov’a, care e 
numai 350 metre departe de redut’a luata. Spre a completa 
aperaroa redutei se tramise o bateria romana compusa din 
2 secțiuni (4 tunuri), care inse nu potu se se suie in fortu, 
din causa, ca in urm’a unei bombardări continue de 6 dile 
parapetele erau astfeliu stricate, incatu inainte de a fi re
parate rădic alu tunurile ar’ fi fostu prea multu espuse. 
Spre amediu m’am dusu in redută. Pe drumu am intalnitu 
mergundu acolo pe locot.-generalu printiulu Marsalski. sie- 
fulu artileriei armatei de occidentu, care visitâ positiunile 
luate. Spre a ajunge la reduta trebuio se treci, mai antaiu 
peste unu asianumitu drumu scutitu (gedeckter Weg), care



s’a de comandantu supremu alu armatei de Occidentu, cu 
ocasiunea luării in assaltu a fortului Grivitz’a a datu unu 
ordinu de di catra armat’a de operațiune romana. (A se 
vede in Nr. 72 alu „Gaz. Irans. • Red.) — Redut’a luata 
este intr’atat’a asigurata contra unui atacu inimicu, incatu 
s’au asiediatu intrens’a 4 tunuri, din cari doue bombardeza 
fortulu din fația, er’ celelalte doue flanculu stengu, respec
tive taber’a trupei centrale turcesci. Redut’a Grivitz’a este 
de presentu ocupata de catra 4 companii, cari apartienu 
regimentului 121 russescu si regimentului 1 romanescu. Cele 
4 tunuri Krupp luate eri ndpte le duseră russii la ordinulu 
siefului de artileria in Grivitz’a. — La foculu energicu alu 
artileriei nâstre si alu celei russesci, respundu turcii pe la 
ameadiu din tote forturile loru, fora a causă inse vreo dauna 
mai insemnata. Tote incercarile de a ingropâ mortii, cari 
zăcu in reduta, au fostu pana acuma zadarnice si ne potemu 
pregăti a vede in curundu seriosu periclitata starea sani- 
tatii trupeloru nostre. Pana acuma nici macaru aceea nu a 
fostu cu potintia câ se acoperimu cadavrele cu puținu pa- 
mentu spre a le detrage celu puținn vederei deprimatorie. — 
Colonelulu Merhtu, siefulu artileriei nostre, a petrecutu noptea 
iu baterii si a ridicatu intr’o depărtare de 900 metre doue 
baterii noue contra fortului Bucov’a. Peste ndpte furamu 
erasi odata alarmați, doorece soldatii noștri de geniu, cari 
erau ocupați cu lucrările in siantiuri, atrasera asuprasi aten
țiunea inimicului. — Majoruiu 
care merse cu stindartulu luatu 
alu principelui, s’a intorsuj do 
acesta la București la Domn’a.

Candianu-Popescu, 
la marele cuartiru generalu 
acolo si pleca cu trofeulu 
Imperatulu i-a datu crucea

Sântului George.
14 Septembre. Se dice, ca russii au mai adusu 

doue divisiuui spre întărirea armatei de occidentu. După a 
mea părere inse, de aci incolo nu se voru mai incercâ a 
ataca positiunile cu coldne de assaltu, din causa ca fortifi- 
catiunile dela Plevn’a receru unu assediu regulatu si numai 
prin stabilirea de transieuri (siantiuri) si paralelle va fi 
possibilu a ataca forturile unulu după altulu, ca-ci de nu, 
perderile ar’ fi in curundu totu atatu de mari că si nume- 
rulu combatantiloru ce se afla iuaintea Plevnei si succesulu 
intentiuuatu nu va stă nici odata in consunantia cu jertfele 
avute. Plevn’a ocupa astadi fora indoiela intre tdte localită
țile intarite rangulu prirnu, Constructiunea forturiloru singu
ratice e astfeliu incatu 'si dau ajutoriu unulu altuia. Prima 
paralella o am facut’o si suntemu mai gafa cu ea. Mane 
vomu incdpe construirea paralellei a 2-a. De candu amu in- 
ceputu lucrările nâstre de atacu, incepu si russii a’si scuti 
trupele prin retransiamente. Deca nu va obveni cevasi ne- 
asteptatu pâte pana mane sera ne vomu fi apropiatu bini- 
sioru de fortulu Bucov’a. Redut’a cea mare situata fația de 
Radisovo a fostu dilele din urma atacata cu assaltu de 3 
ori de catra trupele gen. Skobeleff inse fora resultatu. în
cercarea a fostu deocamdată sistata, der’ ataculu acest’a re- 
petitu a costatu nu mai puținu de 5000 âmeni. La ârele 
4x/2 sera atacara turcii deodata din taber’a intarita a fortu
lui Bucov’a positiunile nostre. Colânele turcesci au voitu se 
de afara trupele diu fortulu Grivitz’a, der’ indata sosiră 
reservele si respinseră pe turci. Poculu a fostu de-o violin- 
tia estraordinaria si unu momentu ne facea se credemu, ca 
unu corpu de armata mai mare ne ataca din costa si din 
dosu. După 1 ora inse positiuuea nâstra a fostu erasi asi
gurata. Amu perdutu in totalu numai 1 oflcieru si 27 sol
dați. Candu amu aflatu mai tardiu alu doilea fortu mai de 
totu parasitu, amu fostu convinși ca amu avutu a face nu
mai cu o stratagema, ataculu tUrciloru avendu de scopu 
numai a mască retragerea loru din Bucov’a si din taber’a 
intarita dela spatele acestui fortu.

In Mecka si Muselimkioi s’au facutu pregătiri pentru 
primirea de transporturi mai mari de răniți. In Mecka este 
locu pentru 600, in Muselimkioi pentru 500 omeni. Vieti’a 
incepe se fia penibila, ca-ci nopțile sunt deja fârte reci si 
ploile multe ne tempescu pe noi catu si pe trupe, si deca 
vomu trebui se mai stamu multu p’aci — acuma se impli- 
nescu aprâpe 12 dile — atunci nu sciu cumu se va fini 
lucrulu, pentruca nimicii nu e mai omoritoriu decatu neacti- 
vitatea. SiDgurulu lucru, care ne mai aduce aminte de giur- 
stari este bubuitulu tunuriloru, care se repetiesce iu inter- 
valuri regulate. Acuma turcii nici nu mai respundu la fo
culu nostru.

Positiunea dela Grivitz’a 18 Sept.
15 Septembre. Zon’a nâstra de atacu formeza 

de presentu o linia verticala spre frontulu de aparare tur- 
cescu. Acuma trebuie se esecutamu o schimbare parțiala a 
frontului pentru câ se luamu o positiune paralela cu line’a 
contrariului. Câ se potemu face acest’a trebuie se posse- 
damu inainte de tâte fortulu alu 2-lea. Acest’a pare a fi 
ocupatu numai de puține trupe, ca-ci turcii numai respundu 
absolutu la viiulu nostru focu de artileria si nici la foculu 
de infanteria nu.respundu, candu, aretandu-se ici colea afara 
din siantiuri tiraliori turcesci, ai nostrii ’i saluta de regula 
cu Salve de pușca. Gen. Lascareff opereza cu 4 regi
mente de cavaleria romane si 7 russesci si cu o artileria 
corespundiatore in valea Vidului pe drumulu despre Sofi’a, 
spre a impedecâ apropiarea ajutâreloru turcesci ce ar’ veni 
eveutualu la Plevn’a. Unu alu doilea obiectu de observare 
este drumulu spre Rahov’a. Trupele inimice ce s’ar’ apro- 

piă ar’ trebui se fia fârte numerose spre a respinge pe Las
careff care dispune peste 8500 omeni cavaleria.

Astadi diminetia s’a celebrata unu serviciu funebru 
in memori’a celoru cadiuti pana acuma, la care au fostu 
representate corpurile prin despartiaminte. După terminarea 
rogatiuniloru comandanții divisiuniloru se adressara cu vor
biri corespondietâre catra trupe, cari fura primite cu urra-le 
entusiastice. Cavaleri’a ce ni s’a datu constă din doue 
regimente de calarasi si grossulu ei se afla in Ribn’a, si 
estinde inse escursiunile preste Susurlu pana la Opanci, 
unde s’a asiediatu o trupa mai mare cu scopu de a observă 
fortulu din fația. Maiorulu Liegnitz din statulu ma- 
joru germanu a fostu atasiatu pentru durat’a operatiuniloru 
inaintea Plevnei cuartirului generalu alu generalului Cernatu 
in Vrbiti’a.

Cuartirulu generalu alu imperatului se strămută mane 
la Gorni-Studen. Unu adjutantu alu Maj. Sale, care ne-a im- 
partasitu acest’a, a adusu generalului Cernatu crucea St. 
George. Principele Carolu a primita crucea la gata a 
St. George si a oferita imperatului marele cordonu alu or- 
dinei „Steu’a României". Marele duce Nicolae si principele 
Carolu se aștepta mane la o revista a trupeloru. — Cu 
tote ca ploile sunt mai dese, caldur’a peste di totusiu o 
simtimu bine si cadavrele celoru cadiuti fîindu inca totu ne- 
ingropate, situatiunea devine pentru starea sanitara a trupe
loru in genere, er’ mai cu sema pentru cele ce se afla in 
transieuri diu ora in 6ra totu mai periculosa, pentru cr 
evaporatiunea e mare si nu numai mirosulu este nesuferi- 
bilu, der’ si aspectulu cadavreloru desfigurate e fârte gre- 
tiosu si pentru soldatii, cari făcu servitiu in retransiamen- 
tele din afara forte deprimatoriu. Comandantulu divisiunei 
IV a incercatu astadi a se pune in intielegere cu coman
dantulu fortului turcescu si tramise pentru a deschide calea 
la pertractări unu parlamentariu c’unu stegu, pe care pe 
lenga crucea de Genev'a era si semiluna roșia. Missiunea 
acest’a, care avea de scopn a face possibila îngroparea mor- 
tiloru, a remasu fora resultatu, ca-ci abia a mersu oficierulu 
vreo 500 pași inainte si a fostu intimpinatu cu salve în
tregi si silitu de a se retrage.

16 Septembre. Revista de astadi avea se se 
incepa la 10 ore. In timpu ce trupele din alu 2-lea siru de 
bataie formate pe platoulu de lenga Vrbiti’a iu masse de 
bataliâne așteptau se sosesca comaudantele armatei, merse 
comandantulu divisiunei cu statulu seu majoru la ambulan
tele centrale, unde așteptă deja generalulu Cernatu cu 
suit’a s'a, mulțime de oficieri russi si mai multi oficieri 
străini si cu 2 escadrone cazaci din garda câ escorta așteptă sosi
rea marelui duce si a principelui. Puncta 10 âre sosi calesc’a 
princiara cu 8 cai. După salutarea îndatinata visitara ambii 
principi ambulantele si incalecara apoi spre a trece trupele 
in revista. Trecundu pe dinaintea fronturiloru fura primiți 
din partea trupeloru cu urra-le sgomotâse. înaintea regi
mentului alu 13-lea de dorobanți se opri marele duce cateva 
momente, multiumi comandantelui pentru eroic’a portare a 
regimentului cu ocasiunea lupteloru ultime si d e c o r ă 
stindartulu regimentului cu crucea St. 
George. De aci a mersu marele duce Nicolae acompa
niata de principele Carolu si luandusi suit’a inderetu pana 
la bateriile cele mai depărtate si de aci s’a dusu la Vrbiti’a 
spre a visitâ divisiunea III, unde a luatu dejunulu la gene
ralulu Cernatu. După amediu marele duce a plecata la Gorni- 
Studen, er’ principele Carolu la Poradim. La 5 6re sera a 
facutu locot.-colonelu Voinescu cu capitânulu G r o z ’a, 
luandu cu4sine l’/2 comp, de dorobanți o recunoscere asupr’a re
dutei Bucov’a. Turcii lasara pe tirailorii noștri se se apropia pana 
la 50 pași si deschiseră apoi din siantiurile de afara unu 
focu viiu. Cateva srepnele, cari au nemeritu bine, scosera inse 
pe turci■ din alu 2-lea siantiu, aceștia se retraseră apoi in 
interiorulu redutei si puscaii de acolo. Tirailorii noștri au 
ocupatu siantiulu alu 2-lea, der’ l’au parasitu erasi, fiindu- 
ca nu a fostu intentiunea comandantelui de a se angagia la 
o lupta mai seriosa, după ce s’a fostu convinsu, ca turcii 
nu aveau de gandu a parași positiunea aceea. Amu avutu 
1 oficieru si 27 soldați răniți. Lucrările in transieuri in- 
ainteza mereu si fora pedeca, numai peste nopte ataca turcii 
de regula pe tirailorii noștri, cari stau inainte spre ape- 
rarea lucratoriloru. Inca nu se scie candu se va face ata
culu contra redutei a doua, după a mea părere inse dom- 
nesce prea puțina energia, ca-ci i se lașa contrariului prea 
multa timpu, in care se pâte reintari si ’si pâte repară 
daunele.

Soiri telegrafice. — (Agenti’a »Havas“.)
Gorni-Studen, 27 Sept. In 24 turcii 

au atacatu antegard’a unui detasiamentu russescu 
dela Elena aprâpe de Moren’a. Ei au fostu respinși 
cu mari perderi după o lupta de cinci âre si au 
perdutu unu drapelu. Russii au avutu 4 morti si 
18 răniți. După desastrulu loru dela Czerkovn’a 
turcii au evacuata' cu totulu positiunile loru, para- 
sindu telegrafulu loru de campu si carutiele loru 
de munitiune si s’au retrasu in t6ta grab’a spre 
Pankiâi. Alte angagiamente n’au mai avutu locu. 
In țâre părțile e frigu si timpu reu. In Balcani 
ninge. Dela 21 pana la 27 Sept, russii au perdutu 

15 âmeni morti si răniți. Morthierele russesci au 
inceputu a dâ focu asupra Plevnei si au facutu se 
esplodeze unu magazinu turcescu de prafu.

Ce t in j e, 26 Sept. Turcii fura batuti din 
nou de catra muntenegrini la Ghteka.

Orchanie, 27 Sept. O a dou’a colâna 
comandata de Chefket-pasi’a e gat’a de a merge 
la Plevn’a.

Bielin’a, 27 Sept. O parte a garnisânei 
din Zwornik a parasitu fortarâti’a spre "a ocupă 
taber’a fortificata ce se afla in fași’a cetatii ser- 
besci Losnitz’a.

L o n d r ’a , 29 Sept. Lordulu Odo Russel, 
ambassadorulu anglesu la Berlinu, a sosita in 
Londr’a. Se crede, ca calatori’a s’a sta in legă
tură cu sgomotele latite despre o incercare apro
piata de mediatiune.

Vrbiti’a, 28 Sept. (Servieiulu lui 
„L’Orient".) Dragonii si r o s i o r i i r o mani 
facundu o recundscere in giurulu Plevnei a u 1 u- 
atu dela turci 80 carutie cu provi- 
s i u n i: 50 cu ordiu si 30 cu porumbu. Tim- 
pulu a inceputu se fia ârasi fruinosu. Eri a visi- 
tatu principele Carolu, acompaniata de colo
nelulu Gaillard redut’a Grivitz’a. S’a reintorsu fârte 
satisfăcuta de totu ce a vediutu. Bombardamentul 
Plevnei continua. Soldatii si oficierii romani pa- 
strâza o atitudine admirabila.

Buletine dela theatrulu resbelului.
Diu’a de 5 Septembre, câ si acea din ajunu, 

s’a petrecutu in âre-care liuisce relativa si fora a 
aduce vr’unu fapta importanta in positiunile ocu
pate de trupe inaintea inimicului. M. S. Dornni- 
toriulu a datu ordinu câ armat’a de Vesta pe tăia 
lini’a se se intarâsca cu activitate si energia pe 
locurile câștigate. Trupele ddr’ au esecutatu ordi
nele primite; din partea inimicului asemenea nu a 
urmatu nici o incercare de atacu. Artileri’a sin
gura a fostu in acțiune in aceste doue dile, ba- 
tendu lucrările inimicului; tunurile s61e respunddu 
slabu la ale nâstre, si tiraliorii din ambele linii 
schimbau din candu in candu din retransiamente 
focuri de pusei intre densii.

Cavaleri’a nâstra, care dela inceputulu opera
tiuniloru inaintea Plevnei are missiune de a su- 
praveghiâ si de a acoperi flancurile nâstre, de a 
impinge necontenita recunâsceri pe bas’a de opera
țiune a inimicului si de a impedecâ comunicatiu- 
nile si aprovisionarile sâle, cavaleri a a avutu in 
aceste dile mai multe ingagiamente cu inimicu]u. 
Conformu reporturiloru primite la marele cuartiru 
generale Domnescu, vedetele divisiunei romane de 
cavalaria au fostu atacate, in diu’a de 4 Septem
bre, de o forte patrula de cerchezi călări. Un’a 
din gardele mari romane au alergatu in ajutoriulu 
vedeteloru nâstre, si după o scurta ddr’ viua lupta 
inimiculu a fostu pusu pe gâna.

Iu diu’a de 5 Septembre, unu escadronu de 
roșiori si unu detasiamentu de 30 calarasi stațio
nați la Mahaliti’a pentru supraveghiarea drumului 
Plevn’a-Rahov’a, trecundu prin satulu Cneaja, s’au 
isbitu de o trupa de cavaleria turcâsca compusa de 
150 cerchezi călări, comandați de caimacamulu din 
Rahov’a iu persâna. După o lupta care a durata 
aprâpe o ora, si după mai multe siarje ale cava
leriei nâstre, turcii au fostu puși pe fuga lasandu 
in manile a loru noștri unu stindartu, mai multe 
arme si cai, 3 morti si 2 răniți. Perderile nâstre 
fârte neînsemnate, se marginescu la unu soldatu 
mortu si unu calu ucisu. — Stindartulu cucerita 
de cavaleri’a nâstra s’a inaintatu M. S. Domnito- 
riului, care a ordonata a se aduce de unu ofi- 
ciaru M. S. Dâmnei la Bucuresci, spre a se asie- 
diâ in arsenalu, alaturi cu drapelulu luatu dela 
inimicu in diu’a de 30 Augusta.

In apropiarea redutei luate cu assaltu in diu’a 
de 30 Augustu, si ocupata de atunci de trupele 
nâstre, se afla o mare reduta turcâsca, care prin 
foculu ei causaza mari perderi trupeloru romane. 
Intre redut’a nâstra si redut’a turcâsca diacu o 
mulțime de cadavre, atatu russe si romane, catu si 
turcesci, a luptatoriloru cadiuti in diu’a de 30 
Augustu, si pe cari turcii n’au lasatu ale radicâ, 
cu tâte incercarile nâstre, tragundu asupr’a bran- 
cardieriloru si a personalului ambulatieloru cari 
s’au presintatu in mai multe ronduri cu drapelulu 
albu, si descarcandu focuri chiaru asupr’a parla- 
mentariului nostru tramisu spre a cere unu armis
tițiu de cate-va âre pentru ingroparea mortiloru.

Aceste cadavre in descompositiune de atatea 
dile respandescu unu mirosu nesuferitu, infectandu 
aerulu si potendu produce epidemii nu numai in 



rondurile armatei nâstre, dâr’ chiaru si in acea 
inimica.

M. S. Domnitoriulu ordonă ca, in diu’a de 6 
Septembre, trupele romane se faca o recunâscere 
ofensiva asupr’a acelei redute turcesci, care din 
diu’a luării redutei de alaturi de catra noi, obser
vase facerea, fiindu dominata de tunurile nâstre, 
spre a se vedâ astu-feliu cu ce fortie este inca 
ocupata, si in casulu candu aceste fortie n’ar’ ii 
prea numerâse, a se luă, cu assaltu. Paralelele 
nâstre inaintasera pana la 300 metri de redut’a 
inimica.

La ârele 1 72 după amâdiu, unu batalionu 
din regimentulu 1 de infanteria de linia inaintă 
in tiraliori spre reduta, avendu unu batalionu din 
regimentulu 15 si unu batalionu din regimentul 9 
de dorobanți in colâna de atacu, âr’ unu batalionu 
din regimentulu 7 de infanteria in reserva. Tira- 
liorii turci deschiseră foculu asupr’a tiralioriloru 
noștri, si la înaintarea colânei de atacu, inimiculu 
demască artileri’a s’a, care inceph a trage cu 
srapneluri, sustienuta de foculu viu alu infanteriei 
adapostita iu reduta si in siantiurile ei. De doue 
ori cele doue bataliâne din colbn’a de atacu se 
repedira in assaltu, sperandu prin aventulu loru a 
avea avantagiulu asupr’a numerului inimicului; 
ele ajunseră pana la siantiulu redutei, gat’a a 
aruncă scările si gabiânele spre a escaladă parape- 
tulu: o lupta corpu la corpu se incinse si dură 
cate-va minute. Maiorulu Nicolau Ioanu, din re
gimentulu 15 de dorobanți, fu ucisu; maiorulu 
Handoc’a, din regimentulu 9 de dorobanți, ranitu, 
amendoi in capulu bataliâneloru loru. Locoteuen- 
tulu Calinescu Dimitrie, atasiatu la cuartirulu ge
neralii, si care mersese cu colân’a de atacu, fu lo- 
vitu mortalu de unu glontiu in frunte. Capitanulu 
Bogdanu Nicolae, atasiatu la cuartirulu generalii, 
fii gravu ranitu. Lupt’a dură de mai bine de 
doue âre, si cu tâte eroicele ei sfortiari, colân’a 
nâstra, impuținata prin mortii si ranitii ce lasă in 
cale, eră prea mica spre a potea invinge resisten- 
ti’a inversiunata a inimicului multu mai numerosu, 
si a potea străbate in reduta. M. S. Domnitoriulu 
ne voindu a se causâ prea mari perderi tramitiendu 
noue trupe la atacu, dete ordinu a se suspendă alu 
treilea atacu, ce eră se se incâpa împreuna cu ba- 
talionulu de reserva, si ast-feliu, pe la ârele 5 
sâr’a lupt’a incetă cu totulu, trupele nâstre rein- 
trandu in retransiamentele loru.

Si in acâsta impregiurare, ostasii noștri au 
datu dovedi incontestabile de vigâre si vitejia, 
combatendu in timpu- de mai multu de trei âre in 
campu deschisu pentru densii, atacandu unu inimicu 
cu multu superioru in numeru, adapostitu de for
midabile intariri. Portarea oficiariloru de tâte 
gradele, in totu-dâun’a in capulu braviloru loru 
soldați, a fostu mai pre susu de ori-ce lauda.

Perderile nâstre in acâsta di se insumâza la 
5 oficiari si 123 soldați morti, si 15 oficiari si 
274 soldați răniți.

Se publica mai josu list’a nominala a oficia
riloru morti si răniți. I. S. Domnitoriulu a datu 
ordinu cuartirului genâralu alu armatei romane a 
face unu tablou generalu de tâte gradele infer âre 
morti si răniți dela inceputulu lupteloru in fași’a 
Plevnei, indicandu si spitalele in cari s’au evacuatu 
ranitii, spre a se publică prin tâte comunele 
tierei.

List’a de oficiari răniți in lupt’a 
dela 6 Septembre 1877. Maiorulu Handoca, 
din regimentulu 9 de dorobanți; căpitănii: Ionescu, 
idem ; Veropolu Neago, din reg. 1 de linia ; An- 
dronescu Grigore, din reg. 13 de dorobanți; Davi- 
descu, din reg. 7 de linia; Hacicu, din reg. 15 
de dorobanți; Russu Ioachimu, idem ; Mihaescu 
Gheorghe, din reg. 7 de linia; locotenentii: Geor- 
gescu Stefanu, din reg. 7 de linia; Nicolaievici, 
din reg. 15 de dorobanți; Maori, din reg. 2 de 
linia; Dimitrie Ratescu, din reg. 9 de dorobanți; 
Radulescu Ioanu, din reg. 1 de linia; sub-locote- 
nentii: Niculescu Gheorghe, din reg. 15 de doro
banți ; Valentinânu, idem.

List’a de oficiari morti si dispăruți 
pe campulu de lupta la 6 Septembre 1877. 
Maioru Nicolau Ioanu, din reg. 15 de dorobanți; 
căpitănii; Nastase Ioanu, idem; Bogdanu Nicolae, 
din bat. 3 de venatori, atasiatu la marele cuartiru; 
locotenentulu Calinescu Dimitrie, din venatori, ata
siatu la cuartirulu generalu: sub-locotenetulu Da- 
nescu, din reg. 15 de dorobanți. —

In sâr’a de 6 Septembre, I. S. Domnitoriulu 
merse după campulu de lupta, la ambulatiele ro
mane, spre a visită ranitii si a se incredintiâ prin 
sine insusi de ingrigirile ce li se da. Domnito

riulu se duse la cortulu, in care se transportase 
bravulu capitanu Bogdanu, care precumu s’a are- 
tatu, fusese gravu ranitu, si facundu-i cele mai 
frumâse laude, cercetă despre starea ranei sâle. 
Lovitur’a din nefericire, eră mortala, si nu se 
conservă decatu puțina sperantia a-i scapă viâti’a.

M. S. Domnitoriulu ei tramise inca in acea sâra, 
crucea de cavalerii alu ordinului „Stâu’a României," 
pe care acestu bravu si distinsu oficiaru avă con- 
solatiunea a o portă pe pieptu inainte de a ’si dă 
eroiculu lui sufletu.

Inaltimea S’a se intârse sâr’a la marele seu 
cuartiru generalu.

Mercuri, 7 Septembre, I. S. Domnitoriulu dis
tribui mai multe decoratiuni si medalii de virtute 
militaria, atatu in armat’a romana catu si in ar- 
mat’a russa, la oficiari! si soldatii ce se distinseră 
mai multu in luptele precedinte. Nici unu faptu 
importantu nu se petrecu in acea di in liniele 
nâstre, si inimiculu păstră cea mai completa linisce. 
Singuru foculu bateriiloru russo-romane eră in lu
crare, la care inimiculu respunse slabu.

Diu’a de 8 Septembre, se petrecu asemenea 
in linisce; plâi’a, care urmă tâta diu’a aceea, 
impedecă ori-ce acțiune, atatu in liniele nâstre 
catu si in cele inimice. Cu tâte acestea, trupele 
nâstre totu ’si continuara lucrările loru de retran- 
siamente si de intariri, conformu ordineloru ce 
primiseră.

Pe la 10 âre sâr’a, brancardierii noștri fă
cură o încercare spre a rididă mortii dintre re- 
transiamentulu nostru si redut’a inimica, înaintea 
cărei urmase lupt’a dela 6 Septembre; inse indata 
ce inimicii ’i zăriră, ei începură unu focu viu 
asupr’a loru si ’i siliră a se retrage.

Vineri, 9 Septembre, I. S. Domnitoriulu merse 
de visită positiunile trupeloru, cantonamentele si 
bivuacurile loru spre arip’a drâpta. Nimicu nou 
nu se ivi iu acea di pe tâta lini a, si la ârele 8 
sâr’a, Mari’a S’a se intârse la marele cuartiru 
generalu. („Monitoriulu oficialu.")

Not a Dlui Cogalniceanu

adressata agentiloru diplomatici ai României, 
cu ocasiunea trecerii armateloru romane preste 
Dunăre:

Domnule Agentu! Aici ’ti tramitu in copia 
manifestulu ce a adressatu tierii M. S. principele 
Domnitoriu in momentulu candu trupele nâstre au 
trecutu Dunarea spre a participă de faptu la res- 
belulu contra Turciei. Dv. veți găsi de siguru in 
acestu actu, materi’a necessaria spre a dă Excelen- 
tiei sale dlui ministru de esterne deslușiri despre 
acestu faptu importantu, care s’a seversitu acumu, 
si care va surprinde cu atatu mai puținu pe gu
vernele străine, ca-ci despre acâst’a au fostu in
formate de mai inainte prin comunicările ce v’amu 
tramisu in diferite ocasiuni.

Cu tâte acestea credu de trebuintia a ve mai 
tramite noue date, cari voru invederă pe deplinii cău
șele cari au impinsu pe guvernulu romanu la acesta 
din urma decisiune.

Contra vointiei sale, Romani’a a fostu trasa 
in conflictulu ce s’a iscatu intre doue poteri vecine, 
fiindu espusa prin poterea impregiurariloru la daune 
si pericule, cari erau cu atatu mai apasatâre pen
tru locuitorii ei, cu catu resbelulu turcu contra 
asteptariloru nâstre, pare a avea durata lunga, 
luandu unu caracteru care amenintia din ce in ce 
mai multu bunăstarea si siguranti’a tierei nâstre.

E faptu indiscutabilii, ca tiâr’a nâstra prin 
acestu resbelu, pe care in totu-dâun’a amu voitu 
se-lu evitamu, prin consecintiele lui, mai multu 
decatu ori-care sufere daune simtitâre. Comerțiulu 
nostru e sistatu, esportulu producteloru,- cari for- 
mâdia sorgintea principala de venitu a tierei, e 
impedecatu pe Dunăre si pe mare; poporulu nostru 
simte din ce in ce mai multu greutatea acestei 
situatiuni anormale. Suntemu amenintiati din tâte 
părțile cu ruina. In ast-feliu de situatiune nu 
mai poteamu se alegemu. Resbelulu contra Tur
ciei era singur’a cale de esire din acâsta situatiune. 
Acâsta fortia majora, care contienea in sine spe- 
ranti’a de o stare mai buna, a condusu pe armat’a 
romana contra inimicului. Ori-catu de modestu 
e ajutoriulu ce damu noi, pentru că resbelulu se se 
termine mai curendu, cu tâte acestea nu Tu mai 
poteamu amană, fora a nu face că pericolele, ce ne 
amenintia tiâr’a, se devină si mai mari.

Pe de alta parte, ne eră impossibilu că se 
ascundemu daunâs’a influintia morala, ce ar’ fi 
avutu asupr’a junei nâstre armate, care stă de siâse 
luni pe tiermulu stangu alu Dunării, si e escit’ata 

in conținu prin atacurile de dincolo de Dunăre. 
Armat a nâstra e in dreptu că se apere tiâr’a de 
noue atacuri, si nu amu fi facutu de catu se o 
umilimu in ochii lumii, dâca o mai lasamu espusa 
insinuariloru reutatiâse sâu despretiuitâre, a cărui 
obiectu a fostu din partea pressei străine care 
simpathisaza cu inimiculu.

Prin urmare, pentru aperarea bunuriloru nâstre, 
pentru a redă poporului romanu pacea si încrederea, 
pentru restabilirea sigurantii fiere*,  si in fine pentru 
îndeplinirea dorintieloru junei nâstre armate, nu 
ne-a remasu alta cale, decatu acea, pe care a pa- 
situ cu sigurantia M. S. Domnitoriulu si guver
nulu seu.

Si considerandu, ca Romani’a nu potea stă 
indiferenta fația cu acestu resbelu, la care participă 
popârele din orientu, fora a ’si dejucâ onorea si 
fora a ’si neglige datori’a:

Poterile garante voru recunâsce, ca pe catu 
timpu sârtea bulgariloru nu e imbunatatita, si in 
provinciile vecine noue, nu s’a introdusu unu gu- 
vernu umanu si legalu care se asigure drepturile 
si demnitatea crestiniloru din Turci’a, si pe catu 
timpu fortaretiele de pe tiermulu dreptu alu Du
nării, amenintia orasiele nâstre cele mai înflorite, 
Romani’a se vede espusa la intemplari si pericole, 
pentru a caroru înlăturare, nu numai ca are drep- 
tulu dâr’ e si datâre.

Ori-care ar’ fi resultatulu acestei campanii ce 
a intreprinsu armat’a romana in unire cu armatele 
imperiului russu, suntemu convinși, ca nici o po- 
tere creștina nu va potâ vreo-data se faca impu
tări României pentru acestu actu. Primiți domnule 
agentu, etc. M. Cogalniceanu.

Brasiovu, 20 Sept. (2 Oct.) a. c.
(I u b i 1 e u.) Dominec’a trecuta a fostu o 

di de onâre si de bucuria pentru gimnasiulu ro
manu din Brasiovu si pentru toti cari iubescu scâl’a 
si cultur’a. Cu diu’a de alaltaeri, care este totu- 
odata aniversari’a santirei temeliei gimnasiului, a 
implinitu douedieci si cinci ani de ser
viciu la acestu institutu de cultura bravulu si ne- 
obositulu professoru gimnasialu d. Davidu Alma- 
sianu. Venerabilulu professoru septuagenariu se 
bucura nu numai de stim’a si iubirea colegiloru 
mai teneri si a scolariloru sei, dâr’ este iubitu de 
toti romanii Brasioveni, cari onorâza intrensulu so
liditatea caracterului si meritele câștigate la alta- 
riulu iuvetiamentului. In semnu de recunoscintia 
corpulu professoralu împreuna cu tenerimea sco
lastica si cu cetatienii romani au serbatu iubileulu 
de 25 ani alu professorului Almasianu cu deose
bita solemnitate. înainte de amâdiu betranulu iu- 
bilaru a primitu felicitări din tâte părțile, âr’ sâr’a 
s’a arangiatu in ânerei din partea tenerimei sco
lastice unu conductu de tortie. Conductulu a por- 
uitu din piatia, cu music’a in frunte. La locuinti’a 
iubitorului, acest’a fu salutatu printr’o cuventare 
alâsa a dlui prof. Dr. Nicolau P o p u din partea 
colegiloru si prin unu cuventu de recunoscintia a 
octavanului Barsanu din partea studintiloru, pre- 
sentunduise totodată o frumâsa cununa de lauru 
dedicata de catra corpulu professoralu. D. Alma
sianu, adencu miscatu, respunse cu viua multiumire 
la gratulatiunile aceste. La 9 âre sâr’a a urmatu 
unu banchetu festivu datu in onârea iubilariului 
de catra cetatienii brasioveni, cari cu ocasiunea 
acâst’a au oferitu veteranului professoru unu prea 
frumosu pocalu de argintii spre aducere aminte. 
Unu siru de toaste bine simtite acompaniate de 
melodii natiunale esecutate de music’a orasiului au 
inchiaiatu acâst’a serbare romanâsca, care dove- 
desce din nou ca romanii sciu se pretiuiâsca me
ritele barbatiloru loru de scâla. Ne associamu si 
noi din tâta anim’a la felicitările aduse iubilatuliii 
cu acâst’a ocasiune solemna.

Societatea ecademica romana.
Siedinti’a din 22 Augustu 1877.

Membrii presenti: I. Ghic’a, N. Cretiulescu, 
G. Sionu, A. Treb. Laurianu, A. Romanu, D. 
Sturdza, I. Caragiani, G. Baritiu, N. Ionescu, A. 
Odobescu, V. A. Urechia, V. Maniu. Vice-presie- 
dinte: G. Baritiu.

Se adopta redactiunea processului-verbalu alu 
siedintiei din 20 ale curintei. Se comunica :

1. Adress’a dlui V. A. Urechia, prin care 
donâdia Societății :

a) Anuarulu institutului Urechia 1876—1877.
b) O copia de pe inscriptiunea bisericei cate

drale din Chiii’a.
c) Chart’a Istriei.



d) Chart’a „Umgebungen von Dignano undJPola.“
e) Volker und Sprachen Karte von Oester- 

reich, de H. Kiepert 1867.
f) O charta de înscriere a Societății la lu

crările congressului americaniștilor!! din 1877, 
(Luxemburg).

Se primesce cu multiamire.
2. O adressa din partea dlui Odobescu in ur- 

matărea coprindere :
„Suntu acumu 16 ani (1861), caudu nemori- 

toriulu nostru poetu Iancu Vacarescu, de a carui’a 
bine-voitbre simpathia me bucuru inca din copilăria, 
chiamandu-me la sine, mi-a incredintiatu, spre a 
le păstră, si a me folosi de ele, diferite manuscripte 
literare ale familiei s61e, sub cuventulu fbrte ma- 
gulitoriu pentru mine, ca este siguru cumu ca 
acestea, in manile mele, voru fi utilisate intru 
etern’a păstrare a memoriei acelei illustre pleiade 
de părinți ai literaturei romane, cari resarindu cu 
Ba nu lu Enachitia Vacarescu, s’a compli- 
nitu prin doi fii ai sei, Clucerulu Alecu si 
V o r n i c u 1 u N i c o 1 a e, si nu a apusu decatu 
dupace si-a atinsu culmea ei de lumina in per- 
sbn’a veneratului Logofetu Iancu Vacarescu, 
fiu alu Clucerului Alecu. Astadi candu Ro- 
mani’a posede uuu institutu literariu bine inteme- 
iatu, eu credu ca tesaure că, cele ce mi s’a datu, 
nu potu avea o mai buna si mai sigura păstrare 
decatu la sinulu Societății academice romane. 
De aceea, cu o cuviăsa multiamire, venu a depune 
aci tbte acele manuscripte, după list’a de mai 
josu *)  si suntu incredintiatu ca, urmandu intr’ast- 
feliu, indeplinescu in modulu celu mai potrivitu, 
dorinti’a repausatului illustru poetu, de a pune 
acele pretibse remasitie ale incependei nbstre lite
raturi, la adapostu de risipa si in cea mai buna 
positiune spre a fi utilisate in viitoriu. Negresitu 
ca actualii urmași ai numelui marelui poetu voru 
vedea cu o deosebita multiamire intrata si pastrata 
pentru totu-ddun’a aci, in sinulu acestei Societăți, 
altaru alu limbei romane, hereditatea literara a 
acel ui1 a, care a lasatu dreptu moștenire urmași
lor u sei:

*) Vedi anexa ce vene imediatu după acestu processu 
verbale,

**) Acesta indicatiune e scrisa slavonesce de insusi 
mau’a lui Udristea.

„crescerea limbei romanesci
„si a patriei iubire."

„Cu aceeași ocasiune venu a mai depune si 
alte cate-va obiecte de interessu istoricu ce posedu, 
si a-nume :

a) O tablia de lemnu, fostă scbrtia a unei 
cârti bisericesci slavone din bibliotec’a Ms. Bistri- 
ti’a, din judetiulu Valcea, după care logofetulu 
Udristea Nasturelu din Ferasci a tradusu la 1630 
pravil’a bisericdsca cea mica, tipărită pentru prim’a 
bra romanesce la Govor’a, sub Mateiu-Voda Basa- 
rabu *).

b) Testamentulu manuscrisu din 1765 alu 
Banului C. Nasturelu Fierascu, bunulu fericitului 
nostru donatoriu, generalulu C. Herescu, carele 
insusi mi l’a daruitu înainte de mbrtea sea.

c) Doue illuminatiuni, sbu scene evangelice 
colorate si poleite, lucrate in tibra la uoi in alu 
XVI secolu, remase dintr’o carte bisericbsca sla
vona, distrusa prin umezbl’a **).  Chiaru si ele sunt 
in stare fragmentaria."

După lectur’a listei manuscripteloru Vacares
ciloru, Societatea esprima multiamirile sble cele 
mai vii dlui Odobescu pentru acbsta donatiune 
cumu si pentru sentimentele sble de veneratiune 
cu cari a pastratu asia preti6se odbre ; ordonă 
transcrierea loru in registre si publicarea iu 
e x t e n s o atatu a adressei catu si a listei 
anexate.

După acbst’a membrii sei se impartu in co- 
missiuni spre a ’si urmă lucrările cu cari suntu 
insarcinati. Catra finele siedintiei, d. A. Romanu 
este alesu a portă sarcin’a de secretariu ad-hocu 
pentru sesiunea anului curente, portata provisoriu 
de secretariulu-generale.

Siedinti’a se ridica la 5 bre p. m.
Presiedinte : I. G h i c ’a. 

Secretariu ad-hoc : G. S i o n u.

-ZX. nezx'a.
List’a manuscripteloru Vacaresciloru.

1. O cartiulia de 81 foi (nu tbte scrise) in 
4 oblungu, legata cu cartonu, cuprindiendu :

Manuscriptul!! originale si autografii alu gra
maticei romanesci de banulu Ianachitia Vacarescu.

2. O cartiulia mica, legata cu piele roșia, in 
tocu de cartonu, de 120 foi (nu tbte scrise, for- 
matu in 16 oblungu, contienendu:

Poesii din ale lui Alecu Vacarescu, atatu in 
limb’a romana catu si in cea grbca moderna, tran
scrise de diferite consilie si insocite cu precuven- 
tari de Nicolae Vacarescu.

NB. Acolo se afla pe o cbla osebita, o im
portanta scrisbre originala a lui Nicolae Vacarescu 
contr’a nepotului seu Iancu Vacarescu.

3. O cărticică legata cu pandia roșia, formatu 
in 4 de 94 foi, contienendu copi’a după tragedi’a 
lui Racine Britanicus, tradusa in versiuri romanesci 
de Iancu Vacarescu; esemplaru revisiuitu de cen- 
sura si care a servitu pentru editarea tipărită 
la 1860.

4. Optusprediece caiete de chartia formatu in 
4, cusute, ddr’ uelegate, contienendu tbte copii 
după poesiele toturoru poetiloru Vacaresci, si 
anume :

I. O mica adunare de catu s’au potutu găsi 
din poesiele banului Ianache Il-lea Vacarescu. — 
Pag. 38, Nr. 1.

II. O mica adunare, idem poesiele clucerului 
Alecu Vacarescu. — Pag. 58 sub Nr. 2.

III. O mica adunare, idem poesiele vornicului 
Nicolae Vararescu. Pag. 15 sub Nr. 3.

IV. Poesii ale marelui logofetu Iancu Vaca
rescu Nr. 1, pag. 1 — 64.

V. Idem Nr. 2, pag. 65 — 150.
VI. Idem Nr. 3, pag. 151—242.
VII. Idem Nr. 4, pag. 243—316.
VIII. Idem Nr. 5, pag. 317—380.
IX. Idem Nr. 6. pag. 381—460.
NB. Aceste manuscrise (dela IV—IX) au 

servitu pentru tipărirea editiunii poesieloru lui 
Iancu Vacarescu. Tbte, precumu si cele sub Nr. 
I—III, sunt transcrise de mana lui Stefanu Nea- 
goe, că si manuscrisulu din Britanicu.

X—XVIII. Alte nuoi caiete cuprindiendu o 
copia mai vechia a poesieloru lui Iancu Vacarescu 
cu corecturi numerbse de propri’a s’a mana si pa
ginate dearondulu, la Nr. 1 pana la Nr. 359.

NB. Multe din poesiele aci cuprinse sunt ine
dite. — Este adausa si o tabla de materia a 
poesieloru scrise de mana pe 15 foi.

5. Unu pachetu cu sieptesprediece bucăți, in 
cate un’a sbu mai multe foi manuscripte si copia 
de pe diverse poesii romanesci, grecesci si chiaru 
un’a turcbsca, ale Vacaresciloru si ale altora, pre
cumu si diferite note vechi.

Totu acolo se afla si o parte, rupta (dela 
pag. 13 pana la pag. 72), dintr’o carte vechia de 
cântece romanesci tipărite, in care se cuprinde si 
dintr’ale lui Alecu Vacarescu. — Apoi cateva 
esemplare tipărite dintr’o elegia „Elis’a" de Iancu 
Vacarescu. — In fine reproducerea, sigilului fa
miliei Vacaresci pe căra roșia.

Noutati diverse.
— (Adunarea generala) a universi

tății sasesci s a mai amanatu de catra ministeriulu 
r. ung. de interne inca pe 14 dile adeca pana la 
16 Octombre a. c.

— (Visitatiune canonic a).) Ni se 
scrie din Temisibr’a: Ulustritatea S’a d. Dr. 
Victoru Mihali de Apsi’a, episcopulu Lu- 
gosiului a plecatu in 27 Sept. a. c. cu trenulu 
catra Timisibr’a, bra a dou’a di in 28 c. cu tre
nulu Baziasiului pana la Voitecu Jidovinu, de unde 
cu trasur’a propria va continua visitatiunea cano
nica in districtele protopopesci alu Varadiei si alu 
Ciacovei. Grati’a divina sei incoroneze pașii cei 
face in acbst’a mareatia missiune apostolica cu 
succesulu doritu. —

Rogamu pe domnii aceia, a caroru 
abonamentu espira cu 1 Octobre st. v., că se gra- 
bbsca cu reinoirea lui, dbca voiescu că se li se 
tramita fbi’a regulatu.

Cu I-a Octobre st. v. se incepe cuartululu alu 
patrulea.

P. T. domnii noui abonanti sunt cu deosebire 
rogati a ne tramite adressele esactu, aratandu si 
post’a cea mai aprope de loculu unde locuiescu.

Abonamentele se potu face in totu timpulu 
cu conditiunile din fruntariu. Scrisorile sunt a se 
adressă la

Redactiunea
„GAZETEI TRANSILVANIEI14

in Brasiovu.
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Publicatiune.
Conformu împărtășirii din 14 1. c. Nr. C.-c.-i. 

a comandei cercuali de întregire a regimentului 2 
de infanteria c. r. are a se tienb adunanti’a de 
controla a licentiatiloru pe durata si reservistiloru 
aflători in cuprinsulu cetatii Brasiovului in 13 si 
14 Octobre 1877 aici.

Ne danduse bilete de conchiamare, se incu- 
noscintibza dbr’ despre acbst’a toti licentiatii pe 
durata si toti reservistii tuturoru corpnriloru de 
trupe si instituteloru armatei statatorie ■ si a ma
rinei de resbelu fora osebire despre aceea, dbca 
densii sunt asiediati in Brasiovu, ori ca petrecu 
aici numai vremelnicesce, si totuodata se provbca, 
că iu 13 ori 14 Octobre 1877 înainte de ambdi 
la 9 bre se se infațisieze aici in localulu contro- 
lei din fundulu curții politiei provediuti cu passulu 
militarescu, si, la casu de a se fi casatoritu neiu- 
sinuati, cu atestatulu de cununia înaintea adunan- 
tiei de controla.

La acdst’a se observbza, ca acei licentiati si 
reservisti, cari au fostu estu tempu in servitiu 
activu, mai încolo au luatu estu tempu parte la 
esercitiele in arme, mai încolo se afla in arestu 
de pedbpsa ori cercetare, nu sunt oblegati a se 
infațîisiâ inaintea adunautiei de controla in 13 ori 
14 Octobre a. c.

Acei licentiati si reservisti oblegati, carii nu 
se voru infaQisiâ inaintea adunautiei de controla 
in 13 nici in 14 Octobre a. c. sunt îndatorați a 
de află la control’a a dou’a in stațiunea cercuale 
se întregire Fagarasiu in 5 ori 6 Novembre a. C.

La din contra acei licentiati si reservisti ob
legati, carii voru absentă fora temeiu de escusare 
indestulitoriu, voru fi tratati după orenduieliele de 
pedepse militaresci.

Brasiovu, 20 Augustu 1877.

Magistratulu cetatii.

A N U IN CIU.
Subscrisulu are onbre a face cunoscutu, ca a 

deschisu

MAGAZINULU
seu de

haine barbatesci si femeiesci si de copii 
după mod’a cea mai nbua, precumu si de preoți 
in biserica si afara de biserica, in strat’a schei» 
loru Nr. 143, si se recomenda onoratului publicu 
promitiendu serviciu p r o m p t u si p r e t i u r i 
moderate.

Pe lenga acbst’a făcu totu-deodata cunoscutu, 
ca magazinulu meu va fi provediutu cu diferite 
materie (Stoffe).

1-3 IOANU BIDU.

OvirsvLl-a. la 'b'j.rs’a d.e Vîen’a
din 1 Octobre

5°/0 Rent’a charthia
(Metalliques) . . . 64.15 

5°/0Rent’a-argintu (im-
prumutu nationalu). 66.70 

Losurile din 1860 . 111.25 
Acțiunilebancei nation. 844.—

„ instit. de creditu 215.50 
Londra, 3 luni. . . 116.85

st. n. 1877.
Oblig, rurali ungare . 77.—

„ „ Banat-Timis. 75.50
„ „ transilvane. 75.45
„ „ croato-slav. —.—

Argintulu in mărfuri . 104. - 
Galbini imperatesci . 5.597a 
Napoleond’ori . . . 9.39 72 
Mărci 100 imp. germ. . 57.65

Redactorii respundietoriu si editoru

IACOBU MURESIANU.

Editiunea : Cu tipariulu lui

IOANE G O T T si fiu H E N R I C U.


