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„Semn, căruia i-se va 
zice împotrivă!" 

plângem asupra mormântului unui prieten I morhei, şi totuş a iubit Isus lumea, şi a murit 
bun, când răbdăm pentru el neplăceri; acea- pentru ea. 

- Gânduri creştine. -

sta au recunoscut-o înşişi jidovii când Dom- ln ceealaltă parte a lumii, în întreaga im
nul a lăcrimat la mormântuJl ~ui Lazar: părăţie romană era doară mai multă dragoste 
„ Vede(i, cum l' a iubit pe el?" Şi întrebăm faţă de Dumnezeu? - E groază să cetească 
semnul cărei iubiri nemăsurate a fost moar- omul în istoricii de atunci şi în actele contim
tea de bună voe pentru noi, moartea cruntă, porane înfiorătoarea stricădune morală! Erau 

ln evul vechiu nu era moarte mai ruşi- ruşinoasă pe cruce a Domnudui, când în mulţime de oameni cari erau socotiţi mai pre
noasă, mai josnică, mai despreţuitoare, de- viaţa Sa a arătat cu semne puternice şi sgu- jos ca vitele înjugate, a căror viată, cinste, 
cât răstignirea pe cruce,· aşa, încât un făcă- duitoare că e stăpân peste elemente, peste suflet, trup, puteri şi lucru erau a stăpânilor 
tor de rele care se putea lăuda cu falnicul toate legile ·firii, chiar şi peste moarte, putând neomenoşi! - In teatre se arătau viţiile şi 
nume de „cetăţean roman" - civis Romanus chema sufletul din locaşul său spre a se uni păcatele cumplite în întreaga lor golătate, 
-, era scutit de această moarte, să fi întrecut cu trupu-I mort de 4 zile. După arătarea ace- aşa cum erau; bachanalele aranjate în cinstea 
fărădelegile lui numărul nisipului mării. Ea stei stăpânii absolute peste toate era semnul lui Bachus zeul beţiei şi a Venerei ajungeau 
era rezervată numai pentru „streini" şi pen- dragostei nesfârşite faţă de oameni moartea ca o ciumă· sufletească şi isvoarele celor mai 
tru sclavi. Lui pe cruce, semnul unei iubiri cari noi n'o neruşinate petreceri, în cari matroane şi fete 

Venind Domnul pe acest pământ, care era putem închipui! tinere, libere şi sclave, stăpânitori şi oameni 
scufundat în cea mai cumplită mare a fără- Sau doară a răsplătit prin moartea Sa dra- de rând erau uniţi prin beţii şi necurăţia stă
delegil'()r, ca răsplată pentru învăţăturile lui gostea manifestată faţă de EI a unei părţi mari până peste toţi şi peste t-0ate. A trecut vre
sublime, pentru nesfârşitele binefaceri cari Ie-a a lumii? - O nu! nimenea nu era să-i aretc mea Catonilor stricţi în moravuri, a trecut 
împrăştiat cu mână largă pentru toţi ceice iubire. Cei mai de aproape ai lui, apostolii şi vremea Corneliilor şi a altor matroane ve
s'au apropiat de el, - acei pentru cari şi au fugit, Iuda L-a vândut, Petru l-a negat; nerabile cari au făcut din Roma stăpâna lumii, 
din cari s'a întrupat, i-au pregătit această ceice au căpătat binefacerile Lui şi lăudau pe - acum erau dame cari aveau pe rând 24 
moarte. Dumnezeu fiind mântuiţi de boalele lor, tă- de bărbaţi, - acum Mesalinele erau lamura 

A făcut bine, a vindecat t-0ată boala, ceau, - ori se mestecau între ceice cereau aristocratelor romane! Expunerea -copiilor, 
toată neputinţa în popor, n'a greşit nimănui moartea Lui. Poporul ales, pe care atâtea vea- uciderile, aventurile „galante", stricarea co
nimic în întreg Ierusalimul şi în lumea în- euri dcarânduri i-a păzit Dumnezeu de vrăş- piilor, nemilostenia pe care o consfinţea şi un 
treagă, - şi totuş s'a descărcat asupra Lui maşi şi răsculările cărora în atâtea rânduri spirit înalt ca Cicero reînoiau toate în mă
o ură îverşunată cum nu s'a mai pomenit! 

1 
le-a iertat; cari iputeau cunoaşte atât de uşor sură potenţată fărădelegile Sodomei, Gomor-

1 s'a zis împotrivă când vindeca, i s'a zis că EI este Mesia cel vestit de profeţi atât hei şi a Babylonului, ajunse proverbiale până 
împotrivă când învăţa, i s'a zis împotrivă amănunţit, -' L-au gonit în toată viata Lui, astăzi. .. 
când făcea minuni, i s'a zis împotrivă când şi acum L-au. dus Ia osândă de moarte, sl- Astfel de lume era vrednică să moară 
învia morţi, cu o încăpăţinare sălbatecă, mâ- Jind pe Romanul slab ce-i stăpânea, să-l ju- Isus pe cruce pentru ea? Era ea vrednică de 
nat~ de cea mai neagră ură şi de cel mai . dece după pofta Im ... Romanii îi chinuiau pustiire: totuş Isus a iubit-o şi a murit pen
orb fanatism, i s'a zis totdeauna împotrivă I trupul prin bătăi cum pe nimeni aHul... Toilte tru ea! Inota !uimea până în gât în marea fă
până Ia moarte pe cruce, ca apoi să se înceapă j aceste sunt semne de dragoste? EFau vred- rădelegilor, încât era toată sub stăpânia ia
o ură tot atât de înverşunată. 1' nici aceştia să moară pentru ei? Erau vred- dului, şi totuş dragostea Domnului a aflat ca·· 

E semnul neîndoios al iubirii sincere când ; nici de piatra pucioasă a Sodomei şi a Go- I lea mântuirii! 

L L'}i " ' ('I J' li I buinjele vietli. lega'JI simplu Cor.· t·-

a ., Iurar1a iJOil~Of ula M~~ur=~r:~~~tac;i~\!/1e~::~eCă;tici·că· d~ 5
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1 • rugăciuni şi cântări. Legat • . • • -·45 
Icoana sufletului Carte de rugăciuni şi Arad, str. Deak ferenc nr. 20 cântări bisericeşti. Legată 1·- Cor.,le· 

gată în catifea . • . • . • . . . 5·60 se află de vânzare cărţi de ruglciunl, 
bisericeşti, literare, populare etc. etc. 

Mântuirea sufletului. Carte de rugăciuni -·80 
legată . . . . • • • • • • • • 

O. Rotită. Poezii • . . • , • . • • 2·-
Al. Cazaban. Ce nu se poate spune . . 2·- E. Revent. „cântecul neamului«. Poezii 2·

N. Zaharia, ,Sentimente, pasiuni«. Patrio-0onstanfa Hodoş. Martirii. 1 ·50 
tismul. Bunătatea Răutatea. MalitiozitC\
tea Amic..iţia. Dispreţul. Afinitatea su-

1 ·50 

Cles Payot. Educaţia Voinţei . . . . 2·-
uuy de Maupassant. Inima noastră. Ro· 

Nuvele şi schiţe . . . • . . . . 
Acaftistul Preasfintei Născătoare de jOum-1000 doine, strigături şi chiuituri ce să 

obicinuesc la jocurile şi petrecerile no· 
astre poporale • . . • • • . . . :so·-

nezeu şi alte rugăciuni. Legat în piele 
brună 5·20. Legată în os alb 

Patima şi moartea Domnului şi Mântui· 
toru lui nostru Isus Hristos. Legată în 

10·-

N. Bălcescu. >Istoria Românilor sub Mihai 
Vodă viteazul« . . . . • . . • . 2. -

pânză. aurită • • • • • • 2·-
Stendhal (Henry Beyle) >Despre amor«. 

Traducere de O. A. Demetrescu. (Bibi. 
pentru toţi nr. 902- 906 . • . . • 

Mihail Eminescu. >Viaţa şi opera sac, de 
văţător. Preţul . . . . . • . • • 

Culegere de cântări bisericeşti legali . 
Mărgăritarul sufletului. Carte ,de trugă· 

ciuni şi cântări întocmită pentru tre· 

Visul Născătuarei de Dumnezeu. Legată -·20 

1.50 Rugăciunele şcolarilor şi cântări biseri· 
eşti alese şi întocmite de N. Ştef în

Dimitrie Onciul. >Din Istoria României«. -"95 
-·50 
-.JO Th. D. Speranfia. >Anecdote de post • • 1·25 

Povăţuitor la împărăţiea cerurilor • • -·60 

N. Zaharie. Ediţie de lux . . . • . 4·-

Numătul poporal pe I an 4. cor, Preţul unui exemplar IO flleri. 
.,._ 

Paştlle ·în linia de foc. 
Azi vară am plecat cu totii pe câmpul de 

luptă, ca să arătăm eroismul românesc, iar du
pă\:e am nimicit pe duşman, să ne întoarcem 
şi noi odată cu căderea frunzelor, plini de glo
rie la ~etrele noastre pacinice. 

Frunzele au căzut de mult, a trecut Crăciu
nul, a trecut AHul nou, iată trecură şi Paştile, 
eroismul nostru îl arătăm prin Galiţia, Buco
vina, Ungaria, Serbia şi prin Polonia-rusească; 
decoraţii am căpătat, căci pe inim'icul din 

naintea noastră l'am nimicit de atâtea ori. Su
ferinţele sufleteşti şi trupeşti, pe cari le-am su
fe1 it noi, cari suntem dela începutul răsboiului 
pe câmpul. de luptă, tot în linia de foc. nu le-a 
suferit alt puiu de om pe sub soare. Morbul, 
care mi s'a băgat în oase. încă nu e medic pe 
lume ca să mi-l scoată. 

Şi trebue că multe avem să mai suferim, 
căci cei ce nu înaintează prin foc de infanterie, 
mitraliere, tunuri, bombe etc etc. au uitat să 

sufle „ablas" -ul. 

Numărul poporal pe 1/1 2 coroane 
. -
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,... .1 ·· t . f t I 
::;1 semnu crucn cu oatc aceste a os un ' 

semn c~truia i s'a zis împotrivă. Şi a început ' 
gonir~a semnului crucii dela moartea Dom- l 
nului şi mai ales dela învierea Lui, şi a ţinut ! 
atâtea veacuri de-alungul cu ură neogoiată l 
şi înverşunată şi ţine astăzi. I 

Dacă principiile, învăţăturile oarecui ; 
nu-mi convin, dacă Ie ţin de nebune: trebuie l 
să urăsc chiar şi semnul înv~ttăturii? Invă- i 
ţătura greşită care n'o pot, n'o vreau s'o I 
recunosc de adevărată, o pot urî, dar pe ceice • 
o cred nu trebuie să-i urăsc, nici să-i ·persecu·t. I 
Vom urî noi pe Luther, Calvin? Invăţătura I 
da, şi vom discuta neadevărul lor, dar vă- i 
zând încăpăţinarea, ne va fi milă de ei, vom 
trece pe lângă ei şi nu ne va altera cre
dinţa noastră! 

lnvăţMurile lui Isus au fost urgisite şi 

urîte -cu învăţătorul lor cu tnţi cei ce credeau 
în ea. Gonirile, persecutările veacurilor sân- I 
geroase ale începutului creştinismului sunt j 
eruperile, desfanţuirile unei uri grozave şi ne- I 
putincioase care ardea în lumea ·care trebuia I 
sâ piară, dând loc unei lumi nouă. De ce n'a I 
trecut cu vederea învăţăturile ·,,imposibile'' 
ale „bieţilor pescari săraci" lumea păgână'I 
Dacă nu voiau şi nu puteau crede şi ei, de ce 
şi-au lnltut capul cu alţii,· de ce şi-au amărit 
zilele şi nopţile, fără folos? Semnul crucii .1 

· „R O M Ă N U L,; . 

alţii să facă tot aşa! Astfel lucrează ura, ast
iel se zice· împotrivă semnului credinţei noa-
stre! · 

Su·nt apoi şi de aceia, cari nu bat.iocures..: 
fD ţiş şi nu zic împotriva Crucii pe fată nimic, 
dar viaţa lor e o nemulţămire continuă faţă 
de Acela care a murit pe Cruce pentru noi. 
S;,int oameni ca.ri zic împ-otriva semnului Cru
di prin faptele lor, cari trăiesc chiar împo
tirva învăţături'lor lui Isus, cari păcătuesc. Nu 
fa1ce r~1u altuia, nu cleveti pe altul, iubţşte pe 
deaproapele tău, nu curvi. nu fii bat, nu te 
îngriji ma·i mult de trup ca de suflet, mărtu
riseşte-ţi păcatele, ;roagă-te, fii îndurat, aşa 
sună p0irnncile şi oamenii faic chiar împotrivă, 
şi mimai acestora şi şi celorlalte porunci! 

Trebue să recunoaştem - şi o facem cu 
·durere - că lumea iar înoată în marea fă
-Ţăd~legilor, oa în vremea păgânqsmului, că 
prin viaţă necredindoasă sau cel puţin indi
ferentă (nepăsătoa1re) î·n ale credinţei pregă
tesc din nou patimi şi mai îngrozitoare Mân
tuit·orului; şi astfel Crucea va fi judecătoarea 
şi osânditoarea !01". 

Deci: veniţi la Cruce din nou! 
Vom învăţa a·colo dragostea fără margini 

a:lui Isus pentru noi când era al nostru pă-

Vineri, 16 Aprilie 191.5. 

catu1l şi al Domnului pedeapsa, al nostru pă
·catul şi al Lui moartea pentru no1i ! - V om 
învăţa acolo, că Crucea ·a fOSlt totdeauna 
semnul căruia s'a zis împotrivă cu o ură în
verşunată, şi' pe care ura ·puternică de vea
curi n'a fost î·n sta1re s'o răstoarne de pe pie
destalul înalt, de pe care lumea vrea să o 
răstoarne. Trudă zădarnkă! La vremea sa 
sub acest semn vor fi judecaţi puternicii cari 
au gicmit'o; sub ·ea vor fi judecaţi învăţaţii 
falsi cari erau gata la ori·ce înşelăciune pentru 
hulirea ei; sub el vor fi judecaţi ·filosofii cari 
credeau că le-au succes să nimicească credinţa 
în lume, şi sub ea vor fi judecaţi păcătoşii 
cari prin faptele lor au zis împotriva ei şi 
au spus sus şi tare că nu vreau să ştie de ea 
nimic! 

Toţi vom fi judecaţi sub s. Oruce De a
ceea: dragoste pentru dragoste, răbdare pen
tru răbdare, rugăciune şi închinare pentru 
rngă1ciune şi girăitoar~ mulţămită, viaţă cu 
fapte bune pentru iubirea !Jui Isus! Pe lângă 
cei1ce îi zk: acum împotrivă cu îngâmfare, să 
tre:::em cu milă, căci pe oei îngâmfaţi îi va 
~meri, îi va umili, iar pe cei umiliţi şi credin
cioşi î·nălţa-i-va Crucea Domnului nostru! 

Preotul George Pteancu. 

fost seinn, c{1ruia i-a zis împotriva ura cea 
mai neîmpăcată şi înverşunată, care voia s'o 
r{tstoarne de pe stânca unde strălucea peste 

Rusia terorizează Bulgaria. • 
toată lumea! Au îngropat crucea şi au zidit Incidentul dela Valandovo. 
asupra-i biserică, capişte păgână în ura IQr 
oarb~1, şi totuş ea s'a ridicat biruitoare peste 

Dela Petrograd se cere înlocuirea guvernului 
Radoslavoff. 

toate, pe biserici, pe case, în drumuri, pe 
coroanele stăpânitorilor, în palate şi colibi. .. 
semnul căruia i s'a zis împotrivă: era stăpână. 

Zi·airul „Seara" primeşte di•n Rusciuk ur .. 
1măto.a1relc comunkări dela corespondentul 
său: 

„Deoarece posta bulgară a refuzat să-mi 

tr ansrnită telegrama, vă trin1it prin curier 
special ştirile de mai jos de o extremă gravi. 
ta te. 

Dar ura lucră mai depairte. Duşmanii din : 
lăuntru a credinţei în Cel răstignit lucrau tot '. 
mereu; aduceau tot ce puteau s'o desavueze, 
să facă de ruşine credinţa. Veneau cu min- , 
citvni şi clevete, cu sforţări de argumente '. 
„ştiienţifi.ce", cu argumente cari n'aveau şi O indignare genernlă domneşte în întrca
n'au nid astăzi baza solidă, tare a convi·nge- ga Bulgarie împotriva J~usiei, care ar fi ame
rilor şi a experirrmetelor, ci erau, şi sunt fă- . fiinţat cu mperea relaţiilor diplomatice dacii 
cute anume de ura neîmpăcată! Fiijozofia în- guvernul Radoslavoff nu e imediat înlocuit. 
cerea să ridkulizeze credinţe, s'a îocercat .~i , Svonul acesta a pornit chiar din cerctrrile 
s<: încearcă să omoa1ră tot ce a:duce aminte rusofile di" preajma drului Danev şi a lui 
Crucea şi pe Isus, şi când Volta·iire n'a ajuns · Gheşoff şi s'a răspândit în întreaga Bulgarie' 
mult cu batjocwra şi mişelia 1lu•i, în ura sa ne- provocând pretutindeni o nemai pomenită m
puti·ndasă vrea să 1necinsteaiscă pe Isus, ia s. 

1 
dig,na·re. · 

Cuminecătură cu nevred·nicie, şi mâna şi pe i Diplomaţia rusească air pretinde - după 

• 
Sărbătorile Paştilor ne-or ajuns în linia de 

foc în nişte mocirle mari. • 

In seara de Vinerea-mare a fost la noi un 
foc de infanterie şi artilerie de credeai, că clo
coteşte pământul. 

In Sâmbăta cea mare seara am căpătat pen
tru ziua primă de Paşti o porţie de cafea nea
gră de -de.iun, şi o conservă de carne pentru 
prânz. De cină tot caiea neagră am primit şi o 
·jumătate deci de rom. 

A doua zi de Paşti mai tot aşa am trăit ca 
în ziua primă. 

Cu o bucurie nespus de mare am constatat 
mai multi luptători şi trebuie să o spunem acea
sta lumei, că există în Ungaria totuş două fa
milii 1nobile şi ideale româneşti ai căror copii în 
decursuJ întregului răsboiu tot la noi se gândes.:: 
şi ne ajută în toată privinţa, ca să putem su
porta mai uşor greutăţile răsboiului. 

Părintii acestor copii sunt Dr. $tefan l'. 
Pop deputat din Arad şi Dr. Zosim Chirtop ad
vocat în Câmpeni. 

I 

De multă vreme ne tot trimit copiii ambe
lor familii cărţi poştale de câmp, creioane, ţi
garete, gazete, cărţi de rugăciuni şi învătătură, 
medicină etc. cu un cuvânt de ce e mai de lipsă 
soldatilor drn linia de foc. 

Să îi vezi pe bieţii Românaşi cu ce credinta 
st roagă lui O-zeu ziua şi noaptea din cărţile 
de rugăciune din A·rad şi cu ce mândrie poartă 
tricolorul românesc cu care au fost legate cu
t!ile de ţigarete, dar să-i auzi cântând în flue
rele primite din Câmpeni! Când cântă doine 
d.e jale, te-ai tot duce, iar când cântă de joc şi 
Românii din cealaltă tabără nu mai pot asculta,ci 

.·ies afară din „deckung"-ul lor şi arată că pe 
zicăli de acestea joacă şi ei prin Basarabia. 

Mai mare a fost însă bucuria şi surprinde
rea noastră Î'n răsboiu în seara zilei prime de 
Paşti. 

Ca fulgerul s'a lăţit pe înt-reagă linia de foc, 
vestea că pe numele comandantului compăniei 
noastre au sosit dela copiii familiei Dr. Ştefan 
C. Pop clin Arad în 25 de cutii, vin şi pâne sfin
tită (.Paşti) pentru noi! 

După cum a trecut ziua primă de Paşti, nici 
prin gând nu a mai trecut nimănui din cei 5000 
de soldaţi câti eram la un loc să ne mai împăr
tăşim în anul acesta de sfintele Paşti. Când iată 

.( 

a.cest svon -<:ă ar avea probe că actualul 
cabinet bulgar a călcat neutralitatea făcând 
o politică austrofilă, că ar fi înarmat bandele 
de comitagii cari au pătruns în Serbia şi că 
ar fi trimes mari cantităţi de arme şi muni
ţiuni triburilor albaneze cari vor trebui să · 
năvălească îin Serbia. Pentru aceste motiv~ 
s'ar cere dela Petrograd imediata concediare 
a cabinetului Radoslavoff altfel Rusia· ame
nin(ă cu ruperea relaţiilor. 

„ Preterntiile Rusiei cari echivalează cu 
desfonţarea independenţei Bul·gariei au pr0-
vocat o nemaii pomenită agitatie î1n întizieaga 
tară, cu toate că cercurile oficiale încearcă 
să 14'niştea•scă opi1nia publică desmh1tând a
ceste svonuri. 

Pref ectrnl de Rusch1k mă aisi.gură că mâne 

copiii unei familie de frate s'or îngrijit să ne 
împărtăşim de ele. Au dus pâne şi vin la bise
rică, viar după ce s'a făcut sfânta slujbă pe ele, 
au cautat calea, cum să ajungă pâ'I1ă în linia 
de foc, le-au pachetat cu multă grije şi ni le-au 
trimis aici! Aci au hrănit şi îmbucurat 5000 zi 
cinci mii de soldati români şi buni creştini.' A
Hltia soldati sunt mulţumitori copiilor susnumi- . 
tei familii. 

Incă multe zeci de mii de soldati romfmi 
sunt pe câmpul de luptă, cari încă ar fi fost fe
·riciti să fi putut lua şi ei Paşti şi toti ar fi fost 
pururea mulţumitori acelor preoti etc. etc. cari 
şi-ar fi adus aminte de ei. 

Suntem fericiti şi multumim cu totii. celor 
flouă familii româneşti şi ne rugăm bunului 
iD-zeu, să-şi aducă şi altii aminte de noi cari 
de '8 luni suntem în foc şi să m1 ne lase să mai 
serbăm un Crăciun, cum am serbat sărbătorile 
trecute. 

I. P. 
sergent decorat cu medalia 

. de vitejie. 
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Vineri, 16 Aprilie 1915. 

' diiar guvernul va publica un oomunicat în 
acea'stă privinţă căci agita(ia a luat astfel de 

proporţii în toată Bulgaria, că guvernul tre

bue să explice fără întârziere cum stau lu
crurile. 

Din Sofia se an un tă: In urma incidentului dela 
Valandovo în Serbia, cu care prilej au avut loc 
cunoscutele ciocniri sângeroase între revolu
tioniari bulgari şi trupele sârbeşti - ministrul 

Rusiei la Sofia Savinski a făcut demersur.i ener
gice pe lângă guvernul bulgar. 

Ministrul rus a declarat prim-ministrului 
Radoslavoff că Rusia face responsabil Pe 
guvernul bulgar de acest incident deoarece 

Bulgaria a permis trecerea revolutionarilor pe 
la granita ei fiind înarmaţi. 

Savinski a invitat guvernul bulgar ca să-şi 
întărească corpul grănicerilor, să perchizitio-

neze în mod amănuntit toate persoanele, cari 
vreau să treacă şi la nevoie să le confişte ar

mele. Dacă Bulgaria nu va satisface aceste ce
reri ale ministrului rus, va fi făcută responsabilă 
de o eventuală revolutie în Macedonia. 

· D. Radoslavoff a răspuns că printre revolu
tionarii macedoneni nu există nici un supus bul

gar, că această răscoală a fost provocată de 
represaliile guvernului sârbesc asupra Bulgari
lor şi Turcilor, că aceştia n'au făcut decât să 
riposteze la atacurile săvârşite de Sârbi în con
tra lor .. 

D. Radosalvoff a adăugat: 

Nu există nici un motiv pentru luarea de 

măsuri extraordinare la granită. Bulgaria poate 

lua măsuri numai ca acea înfierbântare din 
Serbia să nu se răspândească şi în teritoriile ei. 
Bulgaria doreşte ca să se pună capăt acestei 
răscoale prin suprimarea cauzelor, cari provin 
din Partea Sârbilor. De aceea dacă Rusia do
reşte ca această răscoală să se termi11e cât mai 

~urând, mai mult ca la Sofia trebui~ să se a
dreseze celor dela Niş. 

Din Berlin se anuntă: „Nationaltidende" 

comunică din Paris, că după nişte informatiuni 
sigure, reprezentantii triplei întelegeri vor face . 
Ja Sofia demersuri în urma ultimelor eveni
mente dela granita Sârbească. Vor cere ca gu
vernul bulgair să facă declaratiuni hotărite cu 
privire Ja intentiunile sale. 

Stările din Bihor înaintea 
sinodului eparhial. 

- Articol din afară. -

Intrcgim -raporturile despre sinodul cparhi.aJ, 
relevând unele momente mai importante, ·referi
toare la stările consistoriale din Oradea-mare. In 
primul rând ne vom ocupa de marea şi furtunoasa 
desbatere cc s'a făcut în jurul chestiei referentilor 
ajutători ai consistorului din Or.a\dea-mare, dnii 
Dr. Aurel Oltean şi Silviu Suciu 

Deci, pentru ca marele public românesc, dar 
mai ales miile credincioşilor de sub jurisdictiunea 
acelui consistor să nu bănuiască o părtinire con
damnabilă din partea: întregului sinod a ilcgali
tătilor 'ce s'au comis în paguba acestor credin
cioşi, ne tinem de datorinţă a prezenta toată des
baterea în întregimea sa, drept tablou fidel al ţi
nutei demne lu.attă de sinod în afacerile acestea. · 

Cetitorii acestui ziar cunosc deja deplorabila 
chestie a referentilor ajutători ai consistorului o
rădan, Dr. A. Qltean şi S. Suciu. Această chestie 

„R OM ANU[" 

a rămas nerczolvită până în ziua de aizi. Din a cui 
vină? Se va vedea mai jos. 

In şedinta a treia a sinodului arădan, care s'a 
ţinut Luni, re'1ativ la propunerea comisiei organi
z::1toare prezentată prin raportorllll! ei d. Dr. Gheor
ghe Popa, ca sinodul să aprobe ·decisul consisto
rului din Oradea-mare prin care se sistează proce
dura disciplinară pusă în curgere împotriva dlui 
Dr. A. Oltean, ref. ajutător la acel consistor, -
deputatul sinodal d. advocat Br. Romul Veliciu 
(Ara1d) a făcut următoarea contrapropunere: 

„Propun şi rog V. Sinod eparhi.ail să binevoiaiscă 

a aduc-e Ul'!mătorul concluz: 
1. fo faţa decisului ConsistoritLlui din Orad.ea-ma.re, 

prin c.a.re acesta a sistat procedura disci.plinară în con
tra „ref.e.rent.u1lui ·ajutător" aplicat kL aool Consistor 
Dr. Aurel OltNm, dupăce, pe de -0 pa.rte cu nimic nu 
s·aiu răst.urnat acuzele :ri.dioat-e m contra acelui refe
rC'nt .în ~nterpe1a.ţia fostului deputat sinodal Dr. Ius.ti.n 
Marşieu, (aflătoare .sub Nr. 82 di;n protocohtl sinodului 
epa.rhiaJ al ia.nului 1913) şi nu s'a produs nici chiar do
vada, că numitul referent oon.sistorial ia;r fi de confe
siunea gr.-or. română, sinodul -epa.rhfail decide, să în
-Ormme Consist.om! dela Oradea-mare, ca decisul d~ su'b 
într.ebare să-'1 înainteze fiscului a.ceilui consi-stor - eă
ruia .nu i s'a înma.nu.at - ca. a.('estia. să poaită apela acel 
d~cis 1la Prea Veneratul consisto.r metropoJita.n. 

2. Avâ.ndu-se în vedere f,a,ptul, că Consistorul din 
Oradea-mare n'a făcut nici o inve&tigare a.supra a;cu
zei, că ,refer~ntu1 ajutător a.pJi.c.ait .La acel e,ons-istor SiJviu 
Suciu .a.r profesa. c.redinti contrare ,dogmelor .sfintei 
noastre biserici, P. S. Sa. d. episcop a1 Aradului, ca :Pre
şedinte natural a.1 ·Consistorului din Orooea-rnare este 
inviita.t ca în .t.emeiul §-tlJlui 9 lit. b. din regml.aiment.ul 
disciplina.r •Să ordoneze fără amâ.na.re cerceta.re disci
plinară în contra .refe.rentului ajutător a:l •acelui Con
sistor, Si.lviu Suciu, ipentl'u delictele euprinse î.n §-ul 
3 lit. a) şi b) e.il acelui.aş !'legufannent disciplinar, ad-ecă 
pentru ne.credinţă f.ată de biseri.că, de.sconsidera.roo. şi 
necinstire.a canoanelor biserieeş.ti, iaa- despre rezu.Ltat 
să raporteze a,cestui sinod epa.rhi.aJ J.a prox~ sesiune". 

In motivarea contrapropunerii sale d. Dr. R. 
Veliciu. a demonstrat cu toată bărbătia~ că con
sistorul dela Oradea-mare 

desconsiderat dispozitiile statutul·ui or
gainic aducând decisul de sistare al procedurei 
disciplinare şi în consecintă a comis un act de 
violentă ce nu poate fi considerat ca răspuns la in
terpelarea făcută la timpul său de d. Dr. Iustin 
Marşieu. 

D. Dr. Romul Veliciu citeşte decisul consistoru
lui orădan care într'un mod tras de păr motivează 
sistarea procedurei disciplinare contra dlui Dr. A. 
Olte:am.. 

Fată de motivarea (nebazată. - N. A.) a ace
lui decis d. Veliciu îşi sustine afirmarea, 
•· pe care d. Dr. A. Oltean I'a făcut contra dlui 
Dr. I. Marşieu, acesta a fost definitiv achitat pe 
motivul că a dovedit toate acuza(iunile sale aduse 

contra dlui Dr. A. Oltean, şi .a111ume: Dr. A. Oltean 
a comis delicte grave, de şapte-ori a fost judecat 
pe cale disciplinară şi tot pe cale disciplinară a 
fost amovat din postul de interpret la tribunalul 

comercial din Budapesta. 
Relativ la1 chestia referentului ajutător Silviu 

Suciu, dela acelaş consistor, d. Veliciu spune că 
interpeJiaţia făcută la timpul său de d. Dr. Iustin 
Marşieu nu a fost rezolvită; în consecintă propune 
a se face investigaţie în această cauză, întrucât 
s'a afirmat că acest referent adutător profesează 
teorii teozofice, ce sunt contra dogmelor funda
mentale a bisericei noastre. • 

La chestia lui Dr. A. Oltean s'a petrecut o scenă 
foarte interesantă. Anume, I. P. C. S. părintele ar
hilnandrit Augustin lf amsea, membru .a~ comisiei 
organizatoare, cu voce înaltă declară, că lămurin
du-se pe deplin chestia, dsa îşi revocă votul dat 
in chestia Dr. A. Oltean, deoarece nu l s'au pre
zintat toate actele referitoare Ta această c[l,estie. 
In consecinţă votează pentru contrapropunerea fă-

cută de d. Dr. Veliciu. 
La opintelile dlui Dr. Gheorghe Popa, rapor

torul comisiei org.amizatoare,. întru apărarea dlui 
Dr. A. Oltean, d. Veliciu declară că nici până acum 
nu este lămurită chestiai dacă d. Dr. A. Oltean e I 
gr. cat. sau gr. or. 
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D. protopop A. lf orvath dela Orade la insistenta 
sinodului declară, că pe timpul aplicării sale Ia 
consistor d. Oltean a fost gr. catolic şi că numai 
mai târziu a făcut trecerea, iar acum e susceput 
în lista membrilor sinodului parohial din Oradea
mare. 

Sinodul eparhial a primit contrapropunerea dllli 
Dr. R. Veliciu relativ la chestia Dr. A. Oltean. 

D. Dr. R. Veliciu a fost viu felicitat pentru 
bărbăţia şi demnitatea cu care a vestejit felul de 
.a respecta dispoziţiunile statutulu~ nostru organic 

• 
Nu m,ai puţin ciudată aj fost prezenta de

putaţilor sinodali Dr. Nicolae Regman şi Dr. Gheor
ghe Popa, ambii aleşi în Bihor, cu directa descon
siderare a Statutului organic al bisericei noastre. 

Aceşti doi deputaţi sinodali, deşi mandatele lor 
erau invalide, s'au bucurat, totuş, de înalta protec
ţie a P. Sale dlui episcop diecezan. Inainte de re
staurările consistoarelor, d. R. Veliciu deşi ceruse 
să se desbată întâi rapoartellte comisiei verifica
toare, P. Sa d. episcop ca preşedinte al sinodului 
n'a admis aiceasta, ci raportul comisiei verifica
toare l'a pus mai în urmă, la sldrşitul tuturor des
baterilor sinodului. 

Dar, cwllmea desconsiderării staitutului organic 
a fost, când aceşti doi „deputaţi" sinodali pentru 
a preveni desvălirea manoperilor în jurul mandate
lor lor, la sfârşitul desbaterilor sesiunei sinodale 
au renuntat la mandatul lor de deputat. 

Şi azi se discută cu multă aprindere procedura 
dlui episcop diecezan care în contra spiritului Sta- , 
tutului organic a admis ca aceşti doi protejaţi ai 
vicarului dela Orade să poată lua parte activă la 
toate desbaterile sinodului eparhial. 

• 
Tot Ia acest 11oc constatăm încă cu o deosebită bu

curie şi mulţumire sufletească, că o rază puternică 
se desenează tot mai luminoasă pe orizontul Bi-
horului, „ .. 

Se 
simte tot mai mult .aiclierea înviorătoare şi binefă

cătoare a unui curent de premenire, care, sperăm, 
va curăţi aerul acesta infect de toate miasmele 
ucigătoare. 

Primele semne ale acestui cment sănătos, na
ţional s'au arătat şi afirmat deja•. Oamenii tineri, 
în frunte cu distinsul advocat d. Dr. Aurel Lazar 

au început o adevărată apostolie în acest scop, 
Drept aceea, votul sinodului eparhial arădan 

dat cu multă însufleţire pentru lista dlui advocat 

Dr. Aurel Lazar, esttrl> frumoasă aprobare şi re
cunoştinţă a activităţii ina(llgurate de d. Dr. Aurel 
Lazar şi vrednicii dsale tovarăşi. 

Ort. 

Răsboiul. 
Telegrame oficiale. 

Biroul telegrafic ungar ne trimite spre pu
blicare următoarele telegrame oficiale: 

Budapesta. - Situati:ai generală nu s'a schim
bat. Pc frontul din Carpaţi, în cele mai multe sec
tore s'au dat numai lupte de artilerie. Spre nord. 
ost dela Ujoc vitezele regimente de infanterie un
gare 19 şi 26 au cucerit întreagă pozitiunea care au 
ocupat-o Ruşii :acum câteva zile. In Galiţia sudo
stică şi în Bucovina e linişte. 

Berlin. - Dela cartierul principal german se a
nuntă: Pe câmpul de răsboiu occidental: La Barry
au-Bac a eşuat un atac de noapte al duşmanu:Jit1i. 

Spre nordvest dela Verdun, Francezii au între
buinţat ieri împotriva liniilor noastre de bătae mine 
cari desvoltau un fum foarte galben şi gazuri as-
fixiante. . 

Intre Meusa şi Mosella a continuat lupta. In 
cursul atacului francez întreprins cu forte maTi îm
potriva liniei Mezerey-Macheville, duşmanul a 
pătruns la Marcheville într'o parte îngustă a pozi
ţiunilor noastre, dar 'Vam alungat curând de aci 
prin un contraatac. 

Pe celetaHe fronturi, atacurile s'au prăbuşit în 
fata poziţiunilor noastre. Intre Combres şi St. Mi
chiel s'au dat ieri numai lupte de artilerie. In pă-
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durea Ailly făcând duşmanul încercări zădarnice 
de a exploda mine împotriva noastră am respins 
3 atacuri. Atacul întreprins împotriva no~~tră de 
amândouă părţile ale drumului Essey şi flircy si 
spre vest dela acest drum a eşuat, iar spre vest s·a 
dat luptă cu baioneta din care noi am ieşit birui· 
tori. ln Bois de Pretre nu s'a dat luptă. 

In Vosgi, :ZNansarea franceză executată împo
triva Schnepfcrichopiului, spre sudvest delt Met
zeral, a dat greş. 

Pe câmpul de răsboiu oriental: Situaţia nu s'a 
schimbat.· 

Constantinopol. - Dela cartierul principal oto
man se anunţă: Câteva vase-sentinele au bom
bairdat ieri fără succes bateriile dela intrarea în 
Dardanele. Bateriile au nimerit un crucişetor şi 
un torpilor duşman. Un vas a încercat să intre în 
Dardanele, dar bateriil'e noastre l-au alungat. 

lncetarea ofensivei ruseşti În Carpaţi. 

Budapesta. - Dela cartierul pressei se a
nunţă: In Carpaţi se poate constata că ofensiva 
rusească s'a sfârşit. Luptele s'au redus numai 
la hărtuieli intre avantposturi şi dueluri obiş
nuite de artilerie. Vremea e permanent rea, 
zăpada acopere regiunea la o urmă inăltime. 

·-Pace separată cu Turcia? 

Roma. - Diplomatii triplei antante din Ro
ma au încercat să înduplece Turcia să încheie 
o pace aparte. 

Rusia În actiune Împotriva Bosforutui. 
Petrograd. - Comandant militar regional 

în Odessa a fost numit în locul rrpneralului Ni
kitin, generalul Andrijev. In regiunea Odessa 
au fost concentrati 120-130 mii de oameni cari 
vor pleca împotriva Bosforului. 

Actiunea Împotriva Dardanelelor. 

Turin. - Ieri a sosit din Alexandria la Nea
pol vaporul Egadi, a cărui echipaj a declarat 
că în apropiere de Alexandria, nu departe de 
ţărmure, aşteaptă să fie imbarcată o armată 
de 50 mii oameni. E interesant, că în aceasta 
armată se găsesc şi recruţi ·Ruşi încă neinstruiţi. 
francezii sunt reprezentaţi în aceasta armată 
cu 20 mii oameni, ceilalţi sunt australieni, in
dieni şi canadenzi. In portul Alexandriei se gă
sesc două cruci~etoare franceze, mai multe tor
piloare şi 2 vase-spital. Armata expediţionară 
va fi dusă la Dardanele în zilele cele mai apro
piate. La Alexandria va sosi şi crucişătorul ame
rican „Tenesse'', care va însoţi vapoarele de 
transport şi are destinaţia să a·pere populaţia 
europeană din porturile Asiei mid. 

Stocholm. - .,Daily-Telegraph" publică o 
Telegramă din Malta, în care se spune între 
altele: 

- Continuăm cu multă energie pregătirile 
necesare pentru forţarea Dardanelelor. Avem 
toată speranţa că atacul va fi de data aceasta 
încoronat de succes. 

Luptă de artilerie la Zboro. 
Eperjes. - In jur de Zboro se dau lupte de 

artilerie. In celelalte puncte ale frontului e li~ 
nişte. Un aeroplan de al nostru a petrecut azi 
la ameazi o oră şi jumătate deasupra poziţiuni
lor duşmane. 

Misterioasa luptă din Marea nordică. 
Christiania. - Din Kopenhaga se anunţă: 

„Politiken·· scrie că lupta pe mare dela insu
lele Sartori a trebuit să fie foarte violentă. 
Intreg oraşul Bergen s'a cutremurat de bu
buitul tunurilor. ln noaptea întunecoasă bubui
tu1 ile tunurilor erau urmate de tişnituri de foc. 
Locuitorii insulelor s·au refugiat din locuinţele 
lor şi stăpâniţi de panică au fugit spre ţărmul 
mării. Ei au văzut în întunecime vasele de răs
boiu, dar n'au J}utut deosebi, cărei nationalităti 
apartin. 

La insula Utsri, care se găseşte la 50 chi
lometri depărtare spre sud dela insulele Sartori 
s·a văzut în ziua următoare înainte de ameazi 
o escadră compusă din 7 vase de răsboiu, cari 
aveau direcţia nordvestică. 

Stockholm - Corespondentul din Bergen 
al ziarului „Aftonbladed'' scrie că una dintre 
vasele de răsboiu s'a dus după lupta care a ti
nut până la miezul nopţii, în fata intrării în 
fiordul Kors. unde a stat până la orele 3 dimi
neaţa. 

• 

INfORMAŢIUNl. 
Arad, 15 Aprilie 1915. 

Ruyli1n ttbonaţii noştri ca1·i 
UJI. schimbă d-0miciliul, să bine
voia.'lcă pe Utngă noua adresă 
a ne comunica şi cea veche, cdci 
astfel ·în/,esnesc în mare parte 
munca administraţiei iar expe
diarea la no1ta adresă nu su
fere întarziere. E consult s<I se 
aldture banda (făşia) sub care 
s'a 6Xpediat ziarul. 

ln atenţiunea 
negustorilor I 

Acoperirea trebuinţelor de 
ciocoladă şi zaharicale pen
tru preţuri de fabrică. :: :: 
In depozit: Kugler, Hel-

OÂB~ :u;K~;::~=~: I 
Piaţa And(dssy, colţul Salacz utcza 

Tele/Qn 1059. Telefon 1059. 
(Oa 2270) 

Convocarea consistorului superior biseri
cesc al României. Ni se anuntă din Bucureşti: 
In cursul săptămânei viitoare, între 5 şi 10 Apri
lie v., membrii Consistorului superior bisericesc 
vor fi convocaţi în sesiune ordinară de primă~ 
vară. 

După informaţiile ce detin, sesiunea va fi 
de scurtă durată şi va fi prezidată de I. P. S. 
Pimen mitropolitul Moldovei, întrucât I. P. S. 
mitropolitul-primat se află încă suferind. In ac
tuala· sesiune, membrii consistomlui superior 
bisericesc, intră în al şaselea an de activitate, 
şi conform legii sinodale, în afară de Prea Sfin
ţiţii episcopi şi arhierei, toţi preoţii membri ai 
acestei înalte instituţii bisericeşti, vor trebui 
să fie înlocuiţi, întrucât mandatele lor, au fost 
numai pentru o epocă de şase ani. După legea 
sinodală, alegerea nouilor membri se va face. 
în toamnă, şi vor fi chemaţi pentru prima-oară, 
în sesiunea ordinară de primăvară din 1916. 

In actuala sesiune, membrii Consisiorului su
perior biserkesc, vor discuta toate chestiunile 
curente ca: aprobarea de cărţi şcolare cărţi de 
ritual: aprobarea cererilor de călugărie şi alte 
asemenea lucrări. O activitate nouă, o propu
nere, 1ce urmează a fi formulată de I. P. S. Pi
men mitropolitul Moldovei, va fi privitoare la 
iniţiarea monahilor, a face pansamente, şi la 
repartizarea lor într'o eventuală mobilizare a 
armatei. 

Chestiunile externe, cari au pus o mare pie
decă activităţilor şi iniţiativelor de orice ordin, 
va împiedeca şi pe membrii Consistorului su
perior, ca în actuala sesiune, să poată între
prinde o activitate nouă şi folositoare, clasei 
preoţeşti pe care o reprezintă. 

Ultima oră. 
NU S' A DAT LUPT A IN MAREA NORDICĂ. 

Rotterdam. - In Anglia se desminte cate

I 

O NOUA INFRÂNGERE A RUSILOR · 

LA H.ARCOS. 

Ungvâr. - Ruşii continuă În Valea râului 

Un2 cu Încercările lor de a ne Împresura. Co
loana rusească ce a pătruns din comitaul Zem
plen în comitatul Unlil;, am oprit'o la Harcos şi 
f.ilindu-o să ia lupta cu noi am Înirânt'o Într'o 
luptă foarte sângeroasă. 

Ruşii au suferit foarte mari perderi. aşa că 
nici din aceasta parte nu ne mai pot ameninta 
pozitiunile dela Uioc. 

BOMBARDAREA DARDANELELOR. 

Atena. - Din Mitylene se anunţă că împo
triva Dardanelelor s' a pornit un nou atac. flota 
aliată anglo-franceză a bombardat din nou for
tificaţiile strâmtoarei. Bateriile turceşti au răs
puns viu. După un scurt schimb de f oe flota 
aliată s' a retras din bătaia tunurilor turceşti. 

AUDIENTE. 

Viena. - Primul ministru ungar. contele 
Ştefan Tisza a fost primit azi înainte de ameazi 
În Schonbrunn în audientă de către M. Sa mo
narhul. După contele Tisza s'a prezentat în au
dientă banul croat, baronul Skerlec. 

POSTA ADMINISTRATIEI. 

Am primit în abonament dela următorii: Cor
nelia Mica, Iezvin, 4 cor. Nicolae Şerban, Ugra 
221, 4.- până la 1 Iulie 1915. Toader Oilea, Mă
gulicea, 2 cor. până la 31 Martie 1915. 

Ilie Bursaşiu, V.-Selişte. Am primit 7 cor. in 
abonament până la 30 Iunie a. c. 

Petru Heret, Vâsâros. Am primit 7 cor. în 
abona~nt până la 30 Iunie a. c. 

Redactor ~esponsabil: Constantin Savu. 

Moşie de arândat. 
Biserica Sf. Nicolae din Braşov, dă În a

rândă pe 9 (nouă) ani consecutivi, Începând 
cu 23 Aprilie v. 1916: 

Moşia Meteleu-Lipănescu 
din plasa Câmpului, Jud. Buzău, România 
prin licitare publică verbală, admise fiind şi 

ofertele închise. Licitarea se va ţinea Luni în 
20 Aprilie v. 1915 la 10 ore a. m. În sala de şe
dinţe a comitetului parohial dela Biserica Sf. 
Nicolae din Braşov. Ofertele închise, însoţite de 
o garanţie provizorie în sumă de 5000 (cinci 
mii) Lei, se vor trimite la adresa presidentului 
Dr. Vasile Saitu, protopop, sau i se vor preda 
în sala de şedinte înainte de începerea licittării. 

La cerere trimitem condiţiile generale pen
tru arândarea moşiei. 

Comitetul Parohial dela Biserica ·rom. ort. 
răs. Si. Nicolae din Braşov. 

goric ştirea că în :Marea Nordică s'ar fi dat o Dr. Vasilie Saftu, protopop, 
luptă între flota engleză şi franceză. ln Marea prezident. 

Ioan Prişcu, paroh, 
secretar. 

Nordică crucişătoa,re engleze au împuşcat asu-
pra submarinelor germane. (Co 2411-3) 
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