
UN MONUMENT BRAŞOVEAN AL LUPTEI PENTRU UNITATE NAŢIONALĂ
SEMNIFICAŢII, ISTORIC ŞI DESTIN 

prin~re monumentele unui oraş cu veehi tradiţii is-
tonce cum este Braşovul, există unul, cel de la Barto

!omeu, cu o încărcătură de simboluri şi semnificaţii aparte 
mtre m?numen~ele luptei românilor pentru întregirea 
n~~mulrn, dar ş1 cu un destin sinuos în scurgerea vre
mu. 

Monumentul este dispus aproximativ în centrul zonei 
î1:1 care s-a desfăşurat bătălia Braşovului (octombrie 1916) 
Şl pe locul exact al unuia din cele mai dramatice si sîn
geroase epi soa? e ale epopeii care începuse în Carpaţ i 
(august 1916) ş1 avea s ă se sfîrsescă la Alba Iulia în acel 
luminos 1 Decembri e 1918. · 

Bătălia Braşovului a r eprezentat o ultimă încerca re, 
îndîrjită şi eroi că , a trupelor române de a opri înaintarea 
t rupelor germane şi austro-ungare spre trecătorile Car
paţilor de curbură care trebuiau apăra te cu orice preţ. 

Împotriva armatei român~, care se avîntase vitej eşte 
peste Carpaţi pentru eliberarea fraţilor lor din Transil
vania ş i împlinirea visului secular de unire a acestei p ro
vincii româneşti cu ţara , inamicul concentrase forţe nu
m eroase ş i de cea mai bună calita te: Armata 9 germană 
comandată de vestitul general Falkenhayn şi Armata 1 
austro-ungară comandată de generalul von Arz. Inami
cul, superior numeric , în în zestrare şi în expe ri enţă de 
război, plănuia , după depăşirea destul d~ greoaie a Mun
ţilor Perşani, fie învăluirea trupelor române în Ţara 
Bîrsei ş i ocuparea trecă to rilor din Carpaţi înainte de a 
putea fi a părate de armata română, fie exercita rea unei 
pres iuni frontale, masive şi r apide, astfel ca să ajungă 
în trecători odată cu unităţile române şi apoi să le treacă 
fără dificulta te 1. Se miza pe efectul, 'exagerat de inamic, 
al bătăli ei de la Perşani ş i pe dificultăţile naturale de 
organizare a un ei linii de rezis tenţă în interiorul depre
siunii Bîrse i cu frontul spre nord-vest. Rezis tenţa orga
nizată însă de Armata 2 română pe aliniamentul Sîm
petru-Braşov-Zărneşti , neaşteptată, foarte hotărîtă ş i de 

. durată , a compromis total planul strategic german , a 
permis re tragerea orga nizată pe crestele Carpaţilor şi 
pregătirea unei rezistenţe de lungă durată , în condiţii 
naturale mult favorabile apărării şi în fortificaţiile 
dinainte pregătite pe vechea frontieră . 

Bătălia de la Braşov, piePdută de trupele române în 
condiţii de infer ioritate tactică , numerică ş i mai ales teh
nică , este în cele din urmă o înfrîngere glorioasă pentru 
că inamicul n u şi-a putut r ealiza intenţia de a învălui ş i 
nimici armaţa română în Ţara Bîrsei. Chiar dacă a cu
ceri t Braşovul şi a „eliber•at" întt·eaga Transilvani e, el 
nu şi-a îndeplinit obiectivul strategic, .nu a putut închide 
trecătorile în spatele luptătorilor români ş i nu a putut 
cap t,ura1 Armata 2 română. 

În cad rul aces to r acţiuni de luptă , alături de alte 
fapte de j ertfă şi eroism, s-a petrecut şi dramaticul epi
sod de la Bartolomeu. 

Inamicul înainta concentric spre Braşov cu trei mari 
unităţi : Divizia 51 honvezi dinspre Făgăraş , Divizia 187 
germană dinspre Feldioar a şi Divizia 89 germană dinsw e 

1 Const. Kiri\.cscu , I storia râzboiu/1.1i pcnlr1.1 întregirea R om âniei 
1916 - 1919, Ediţ.ia a ll-a , vol. I , E dil.ur a Ca se i şcoa l clor , Bu cureş ti , 1927, 
p . 327. 

2 „R omâni a in războiul mondial ", v ol. II, Bucureş ti , 1936, p. 619 . 
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Sf. Gheorghe2. în partel'd, de nord-vest a orasului Brasov 
linia frontului e ra ţinută de Divizia 51 honve'zi cu un ~e
giment la Zărneşti, o brigadă la Rîşnov, o alta precum 
ş i artile ria la Ghimbav, şi aripa dreaptă a Diviziei 187. 
Trupele române se apărau în aceeaşi zonă cu unităţi ale 
diviziilor 3 şi 4 infanterie care începeau să sosească de 
pe frontul de sudJ. 

În zilele de 24 sept.(7 oct. - 25 sept./8 oct . 1916 pe 
toată linia frontului s-a desfăşura t o bătălie îndîrjită în
tre românii hotărîţi să apere cu or ice preţ oraşul şi tru
pele austro-ungare şi germane cotropitoare. A fost mai 
mult o bătălie între infanteria română si artileria dusmană 
- foarte numeroase şi uşor de utilizat În aceas tă zonă des
chisă , netedă a Ţării Bîrsei. „Cu tot focul puternic al mitra
lierelor inamice şi artileriei sale - se spune în jurnalul de 
operaţii al Regimentului 28 infanterie - valurile noastre 
înaintează admirabil. Inamicul e gonit din poziţie . Urmă
rirea lui nu se face căci o altă. linie de arme automate 
deschide fo cul, iar artileria lui execută trageri de oprire 
atît în faţa valurilor, dt şi în spate'ie lor"4 . 

Curajul si dîrzenia ostasilor români stîrnesc chi ar si 
ad miraţi a i1~ amicului. Rep~rterul german consemnează : 
„Artileria grea (germană - n .n.) execută un tir de ba
raj care, cu o sinistră precizie trozneşte în rîndurile ro
mâneşti . Linia de atac se încurcă, se rupe, şovăie . Se re
trag? Ba nu! Mitralierele împrnaşcă de mii de ori moar
tea în şirurile lor, dar ei se adună, atacă din nou, în
drăzneţi, viteji, Bnwo, românule! Germanul stie să cin
stească eroismul. Dar, totuşi, războiul e răzb~i! Mai re
pede mugesc tunurile, tot mai viu v îjîie ghiulelele . .. 
explodează acum chiar în rîndur'ile de atac ale români 
lor . . . Focul arti:leriei germane î i cuprinde actLm cu pu
tere de neînvins din toate părţile . . . Încă de două ori 
porneşte la asalt infanteria romcînă cu un eroism vrednic 
de admiraţie , în amîndouă rîndurile zadarnic"5 . Eroismul 
şi cu ra jul admirabil. al aces tor luptători se dovedeau la 
î111ălţimea ·tJrad i ţiilor glod oase ale acestor melea
guri româneşti. Tot 1aJci , cu mai mul t de trei secole în 
urmă, la 1603 şi 1611, domnitorul muntean Radu Şerban 
obţinea două strălucite victo rii împotriva oştirilo r ma
ghiare conduse de Moise Sekely - mort pe cîmpul de 
luptă ş i , respectiv, Gabrie1 Bathory. 

O companie din Regimentul 24 infa nterie „Tecuci", ocu
pînd dispoziti v de luptă pe taluzul căii ferate în dreapta 
gării Bartolomeu ş i tra nsformînd la.cest taluz într-o ade
vărată tranşee, primise misiunea să oprească înaintarea 
inamicului dinsp l'e Stupini şi să apere intrarea în oraş pe 
stră zile care se intersectau aici. în st înga gărrii Bar tolo
meu , între gară şi dealul Sprenghi era dispus în apă ra re 
detaşamentul comandat de căpitanul Cristescu Sava, cu
prinzînd o jumătate de companie. Cei aproximativ 250 de 
mili tari în armaţi cu puşti şi o singură mitralieră , înşiraţi 
pe mai mult d 300 m, au ţinut pe loc de la distanţă un 
inamic superior ca re nu s-a putut apropia şi nu a putut 

1 10. 

3 lbidc 111 . 
4 Arhi va Mini sterului Apărării Na \.ionalc , fond 1049/1, fil e le 69- 76 . 
5 Fr . Will y Frcrk , S iegcs:ug durch Rumiinicn , Le ipzi g, 1917, 101-

http://patrimoniu.gov.ro



Tra n şeea mor\.ii - o imnginc cnrc tc-nl'ioariî (d upă C. l<i rj\.cscu . / sloria 
războ iului penlrn î 11lrer; irea .României. n li\ ia n JJ-n , voi. .1 ) 

s tră punge apă rc:i rea dîrză t imp de aproape două zile. A 
fost o luptă aprigă în care o · taş ii români îşi consum a ră 
apronp e toa tă muni ţi a6 . 

Prin urm a re, com and a ntul Brigăzii 200 h onvezi, colo-
11 lul Farkaş Vin cze, în noaptea el e 24- 25 sept./7- 8 oct ., 
o rdonă ca în zorii zilei poziţia românească el e la gara Bar
to}omeu s ă fi.c ner aic atacată el e în.trea Regimentul 305 
comandat el e vicecolonelul Ha nsmanin oer K aroly, cu două 
bataHoan e în linia întîi si unul în lini a a doua îna intînd 
pe ambele părţi ale căii ·ferate Ghimbav-Braşov7 . U n alt 
batalion u rma să ocupe dealul Stej ăriş şi s ă 1a igu re a r.ip 

l reaptă a brigăzii i ar două batalioan e form au rezerva bri
găzii. Brigada dis pun ea ş i el e o g rupar e de a rtHeri cu o 
forţă con · i derabilă (18 tunuri el e cîmp, 22 tunu ri el 
100 mm, 6 tunuri g rele, 4 tun uri cu ţ vi lungi ş i 2 tunuri 
de 210 rnm)B ca re prim eşte mis iune1a s ă bată insistent, chi a r 
în zori i zilei, zo na gării Bar tolomeu . Şi toate aces te forţe 
împotriva unei companii ş i jumătate, cu o sing ură mitn1-
l i e ră şi cu muniţia pc sfîrşite! 

În cursul n opţii el e 7 spre 8 noiembri e, că pitanul Cris
tescu , dat fiind presiunea inami cului di n a jun , noile pre
gătiri pe care le simte ş i pierd erile sale , hotărăşte să se 
r'e t ragă cl in fu,ţa puhoiului inami c. Prin a ea tă r etrage re 
subită în decursul nopţii, aripa s tîngă a lini i de tră ă
to ri înşiraţi de-a lungul căii fera te în dreapta gării Bar
tolomeu a rămas d escope rită şi neavi zată. 

Inamicul, ca re tr·ecuse linia ferată folosindu-se de în
tunericul nopţii, în sectorul rămas liber, a s trecura t gru
pu~ de mitraliere al batalionului 3 d in Regimentul 305 în 
un a din magaziil e gării Ba rtolom eu aşezîndu-se într-un 
crea m spre flancul s tîng al liniei de trăgăto ri români. In 
spatele liniei el e trăgători se furişează sold a ţi ai aceluiaşi 
ba,taJion înarmaţi cu grenade9: 

1n zorii zil i compania română s-a trezit deodată cl in 
flan c şi un foc uc i gător de mitrali-ere. P toată linia fron
tului încep e bombardamentul a rt ilerie i inamice. 

In doar cîtcva minute, sub ţăcănitul sinistru al mitra
lierelor, şi-a,u găsit moartea cei m ai mulţi dintr apărătod . 
Cei rămaşi în viaţă au încercat să se retragă spre oraş dur 
au fost întîmpinaţi la primii paşi cu grenad e. Din întreg 
efectivul companiei n-a scăpa t nic:i unul cu viaţă . Luaţi 
prin su rprind r e şi înce rcuiţi , toţi au fost ucişi în mod 
barbar clin flanc ş i de la s pate . S-a tras în răniţi , în toţi 
cei care m ai mişcau o mînă sau u n picior. N-a fost cruţat 
nici un rănit, încălcîndu-se astfel cel mai elementar simţ 

6 „Gazc ln Tra n silvanie i" 111" 14 5, 146 din 192·1. 
7 I storicul au lenlic a l reocupării Braşovului . D escrierea euenimenlelor 

pe baza noli/elor oficioase. 
(r aport inlocm il de un grup ele of iţeri din D iv izia 51 h onvez i ş i public at 
î n „Brassoi Lapok", r elu at ş i tra dus l n „Gazeta Trans ilvanie i", nr. 10 
clin 26 ian ./ 8 fcbrunric . 1917. 

8 Jbidcm . 
9 Jbidcm . 

uma n ş i toate uzanţele juridice de război. Aceas tă proce
d ură· nu este accid entală la agreso rii germa ni ş i au tro
ungari. O recunoaşte şi o mărturiseş te cu cinism chia r co
mandantul trupelor germ ane din T ransilvania : „Soldaţilor 
noştri n'U prea le place să facă mulţi prizoniE'ri!"10 . 

. Imedia t după lupt,ă, un ofiţer inamic a fotografi at li 
nia de trăgători români căzuţi. O im agin e ca re t e înf i
oară ! Repor terul germ a n consemn ează : „Compania moarl i1. 
zace ac'Um în ţărîna clin marginea. drum'Ul'Ui . Om l îngă. 
om, sta'U acolo, aşa C'Um au căz'Ut în ziua l'Uplei, S'l.I b fo c'Ul 
năpraznic al mitralierelor, C'U expresia celei m ai grozave 
spaime pe fe ţe'le lor galbene ca ceam ş i C'U m'Îinile ·întinse, 
ca şi cum ar fi vrut să se apere de năpasta ·e-.;;i întindea 
ghiare'le spre e i" 1 ·~. Tot atunci inamicul a m ai făcut ş i 
ciuda.ta co ns tatar·e că la mitrali erii români căzuti nu s-a 
găsit nici u n cartuş 1 2 . Luptaseră şi rezis taseră pî;1ă la ul
tim ul glon te. 

Fostul c imilir :il eroilor de l a Bar lol omc u 

Un r marcabil ist1oric al războiului nos tru pentru în
tregirea neamului spunea că: „E o mişelie a 'UCicle o trupă 
înconjura.tă, care, clupă toate legile ră.zboiului, trebi1ie 
făcută prizonieră"13. 

Acest ac t de cruzime, pe care-l un oaşte ş i inamicul 
în descri erea lupt i el la Bar tolom eu14, a fost fără în
doi1ală un act ide răzbunare p en t ru rezis tenţa d două zile 
pe ca re au sustinuţ-o ernii români căzuti si t emerea că 
adversaru~, ca r~ le întîrzia înJa,intarea sp1:e tr cători, es te 
în număr mult m ai mare decît era în realitate. 

Acţiuni} de luptă au continua t p e r es tul frontului, p c 
dealur ile dinspre vest si nord-vest ale orasului si în ca r
tie rele ace tuia în tot cuprinsul zilei el e 8 'octombrie. Ro
mânii ap r-ezi ta t energic pe dealuri1e Straje , Stej ări ş, 
Sprenghi , în Schei şi Bra ;ovuJ vecl1i , au cont raatacat î n 
trei rîndu ri şi abia la ora 18. inamicul şi-a putut face in
trarea în Braşov. După datele in amicului, pa rţi ale şi a
cestea , românii au m ai pierdut, 'pe lîngă cei 250 el la Bar
tolomeu , pes te 1000 el e oam ni morţi şi răniţi şi trei ofi
ţeri şi 600 de sold aţi prizo11ieri în luptele din inter iorul 
oraşului Braşov 1s . 

Locul masacrului de la Bartolomeu a fo t, pe bună 
drepta te, supranumi t „tranşeea morţiî", „frontul morţi
lor" sau „baia de sîn ae de la Bartolorneu" iar sadismul 
duşmanului va v esti ceea ce se \Ila petTece în oei doi ani 
de ocupaţie g rmană în România. 

JO E rik v on Fn lkcnh ayn , Campan ia A rma/ei a 9-a împo triva româ
nilor .~ i ruş ilor 1916' / 17, Bucurcş li , 19:37, p. 80 

l1 K. R ossncr , M ii cler Armee Fa ikenhaun r;er1en cler R umiinen , Berlin , 
1917 (npud Const . I<iri\.cscu , op. cil „ p. :3;J8) 

12 „ Gnzcta Trans il van ici", nr . 14 5 d in 1921 
13 Const. Kiriţcs ·u , op. cil ., p . 338 
14 I storicu l aulenlic al reocupări i Braşovului „ . 
15 Ibi dcm 
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Actul de c rnism. si sacrificiu s uprem al e roilor clin 
T ra nse ca mortii de i'a Bartolomeu", căzuţi pînă la unul 

]; e n tn~ apărare~1 ali ei s trăbun e, a fos t cin ·tit şi cî ntat el e 
pi ebt a recunos â toa re a unui n eam învingă tor , unit în 
România într g ită . 

Pc locul luptei , la 7 iulie 1921 , s-au în.aug urat fVI-onu
m <.>ntul si cimitirvl eroilor ele Za Bartol01neu c::i „WC' el<.> 
p ios pe l ~rlna} pentru toţi, care ştiil să ?-Pr<.>ciez~ ş i si'i 
cinstească .?er lfo neprihănită a mucenicilor tl7itlt n ram 
SC'ăpai prin jerlfa lor clin Zanţ11rile robie i'.' 1~ . . . 

Initiativa si oncl ucerca co nstru ·ţ1c 1 a u a,parţ1 nu t 
unui ~mele inimă, pricepvt şi energic", că pitanul I. Iorga, 

~ j utat cu dăruire 1 popula ţia româneas~ă a oraşului , _el e 
i nst itutiilc publi ce si pa rLicul arc. Acest ofiţe r rnod e.- t , pnn-
t r- m'uncă înclelu r;cr·:ită mi11ălo1a ă si anevoioasă, a că u-

h , ..... ' ,., 

tat şi apoi a trans portat rămăşiţe l e e roilor români rn -
nropaţi p c cl e·:iluril - şi şesurile Tării Bî rsei, a ·1clunal ma
~ri ale si a co nstruit n1on u111 ntul ş i c.irn it iru.l cu loc ele 
ves nică 'od ihn ă ero il or nec1J11ului. 

· imilirul a stăzi dis pă ru t , a fost r idicat cu m ultă tru 
d ă pes le ni v

1 

Iul că ii fe rate p c o lungime d 2~0 111 . El 
cuprind ea 18 morminte comune în ze ·trate cu _PL C ·c fr~
m oasc si cu cr·u ci clin fi e r. Dintre ele, 13 morminte co nţi 
n eau osemin tele .' l 456 de ' roi iar 5 morminte era u l ă s at-c' 
goal p~ nlru primirea oseminte lor găsi~e clar încă n -
t ra n porta,t în cim itir. (Cr deam că acţwn -a de _mutar:c 
s-a te rminat în. pe rioad a următoa re ş i , a ·tfel , în_ fmal ~ c_r 
mitirul a cuprin · osemintel · a aproa pe 650 e roi r omam). 
î ntr i e rnu rămăsitel c căpitanului Cris tescu S·1va, ale 
a l Lor şia,se ofiţe ri n ec~noscuţi şi ale soldaţilor celor z cc 
r g imcn bc ca re au lupta t în bătăli a Braşovului (2, 6, 10, 
15 21 24 35 45, 46 s i 61 infa nte ri e) 17 . 

' M~nu1~1e n,t ul, păs tnt în. forma iniţială, e ra ·ituut î n 
mijlocul cimitirului. P c un pi·edes tal masiv, înalt de 3 ~11 ? 
•s te fi xctt u11 v ultur cioplit din piatră - s imbolul g lorie i 
te rn . Monum entul e încadra t ele ·opt obuze mari ele pia

tră lega te, între .ele , cu 'J an ţuri de fi er. P e lat~ra fr:on_tală 
a pi cles ta.lului se <:l flă in · c ripţia : „Nu vă.rsaţi Za.crirni pe 
mormintele Eroilor, ci mai curîncl slăviţi-i în cîntece a.şa 
cei faima numelui Zor să răm'î.nă ecou prin legencle v ea
curi'lor". 

F estivita tea de dezvelire a monumentului a fos t g ran
d ioasă. Au pa rticipat suv·cra nii României, autorităţile ci
vil e şi militare locale , gărzi de onoa re cu drapele de luptă 
r eprez ntîn.d 15 r egimente, corul co ndus de Ion Vidu de la 
Lugoj, preşedinta Societăţii „Monum nte~or ~roilor" -
soţia generalului Dragalin u, ·eroul de la Jiu ~t un fo~rtc 
numeros public braşovean . A dura.t două ore. S-au ţmut 
cuvîntări în flăcă•rate si emoţionante despre e roismul lup
tătorilor pentru Ron~ânia î ntregită . P refectul judeţului 
Brasov V. Ma t eseu se aclre ·a a ·tfel prim1arului : „Dom
ntl.'Z~ p1'.imar, încrecli1~ţînclu-vă acest monument şi ac:st ci
mitir, care cuprincle 456 <>roi români, sînge c~in singeZ:_ 
nostru, suflete clin sufletele noastre, am convingerea ca 
rw veţi lăsa să crea.scă iarba., sem să se a,~terne cleasupra 
lor praful uitării .. . 111s. Prima rul Braşovului, luînclu-le 
în primi re, se angajează solemn de a le păstra cu sfinţenie. 

Cu prilejul aces te i să rbăto ri a roiJ.or la Braşov, în 
s ara zil ide joi 7 iuli 1921, la Teatrul Naţional clin o raş, 
a avut loc un „f<.>stival pentru preamărirea eroilor căzuţi 

lu Gaze l a Trn11silva11ic i" , nr . 1.4 5 din 192 1 
11 lb idc 111 
i s „ Gnzcln Tran s ilva ni e i" . nr . 1~. 7 din 192 1 
J9 „Gaz·la Transilva nie i". nr . 14 5 din 1921 

i\ lo1111111 t· 11l11I de la B :1rlo lonw 11 - Brnsov, :r idi ca l ini\i a·1în111ijluc 11I 111 111i 
to inplt· x 111".111u111c nlal 

în Zuplele ele Za Braşov" da t el e „Reuniu nea muzic~dă ro
mâ nă" din Lugo j. Ma nif •s tările artistice a u început cu 
premie rea filmului „E'vocaţiuni eroice1", film ca re r me
mora :i rtfa lui Vla icu, cele m ai mişcătoa re ~110 111c ntc clir~~ 
Juplele de la Jiu, faptele aeneralului Dragalma, „lupta 91 
di s trug.crea co mpanie i de sacrificiu el e la Gara Ba rtolo
meu'" si al t acte de eroism ale românilor în război ul pen
tru întrcgir a n earnului 19. S -'a,, continuat a poi cu co nce r
tul s usţinut el e corul condus de Ion Vidu şi o dize rtaţi e 
cl espr·c virtuţile ostăşeşti şi patriotice ale ,a rmate i român e. 

ln Brasovul a njlor care au urmat, populaţia, socie tăţil e 
culturale ~ i a rtistice autoritătile au dovedit perma.nent un 

1 ' ) I 

ad evă rat cult pentru eroii neamului căzuţi aici în. luptele 
a nului 1916. P riodic, cu ocazia sărbătorilor na ţion a.lc , a 
anive rsărilor de 27 august sau 8 octombrie se org'<rni zau 
ce remonii cu totul ci cose bi te în cinstea eroilor, mai întîi 
pc Dealu1L Spfa'ii (azi Stejăriş ), la bised oile de pe Tocile, 
s i din Brasovul vechi unde se afla u numeroase morminte 
~d e eroilor' români din 1916 ia r mai tîrz iu la monum entul 
de la Bartolom eu . Pa rticipa u autorităţile civil e şi militare, 
toate t rupel clin garnizoană, ocietăţile culturale cu dra
pele, ~coliJ e ş i mulţi, mulţi braşoveni. Se rosteau cuvîn
tări înălţătoare , avînta te, se dădeau o norurile milita re 
e roilor, se depuneau multe flori pe morminte. Reuniun ea 
F ern Uor Române din Braş·ov şi-a făcut un r ·enum c clin 
g rij q s pec i ală pentru înarijirea mormintelor, p ntru orga
niza rea ace ·tor comemoră ri, p entru îng rijirea orfanilor ş i 
pentru construirea celor două monumente braşovene de
di ca te eroilor războiului pentru întregirea n amului. 

Această tradiţie frumoasă p ntru a părarea p erso nali
tăţii prestig iului ş i măTeţi e i monumentului ele la Bartolo-
111 -u trebuie co ntinuată si azi în cadrul acţiunilor care se 
desfăşoară p enLru buna ~o nservar şi întrebuinţare ~ mo
numentelor' corn mora tiv . Cimitirul roilor, în acţwn a 
de m ode rni za re a şosele i din apropie re, a dispărut iar 
o emintele au fos t muta te într-un lăcaş al cimitirului ele 
pc Tocile. Cum, în pe rspectiva con truirii unui pasa j p s te 
sa u ub calea ferată în apropie r ea 111011.u mentului , s .iar pre
judicia această mărturi· puternic evo a toa re a jertfei ş i 

s piritului ele sacrificiu al e roilor n amului clin 1916, edi
lii Brasovului trebuie să apere ş i să sporească pînă la va
lorile i;1iţiale s imboluril , pres tigiul şi măreţia Monumen
t u.lui ele Za Bartolomeu . 
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