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cari îi măturaiseră legiunHe lui Napoleon. La 
congresul dela Viena s'ati prezentat 216. de 
petiţionari, Ca!rÎ au ·cerut restabilirea dreptu
rilor nobiliaJre, rnstnuirea averii~ titlurilor 

Acum o sută de ani, în Septemvrie 1814, pr~ooi.are. 
s'a adunat Ia Viena celebrul congires care lin tot trmpul corrgresu1ui ba1Iwrile şi sin-
trebuia să dea Europei o pa'Ce dwraibilă. · clrofiile se ţineau fa111:ţ. Luxul acestor petre-

Răsboaie neîntrerupte aproape oari au ceri, după cronricari a costat peste 40 mHioa
uurat zecimi de a•ni, consecinţa avortărH ma- ne. Vechea ordine Ide Iwcruri sărbătoria cu 
rei reV10luţii iiranceze, au stropit cu valuri de fast şi mare alai triumful său deplin. In inter
sânge statele europene, au trecut apoi din v.ailuri dela· bal Ia bal, se tratau chesti11111i di
Europa în Asia - în Palestina şi s'au oprit plomatioe, se contractau alianţe pOlitice şi se 
Ja picioarele piramidelor din Egipt. Răsboa- teseau intrf~i. O comisiune ocultă studia com
~ele arestea iau dat jos zecimi de trenuri şi au pwnerea etnică a popoairelor destinate să fie 
desfăcut şi prefăcut hotarele multor ţări. împărţite, să cântărească forţa lor de rezis-

S' au întemeiat republici, principate şi re- tentă, avuţia ţăirtifor etc. 
gate noui aile căror ooroane ca băşici de să- · Un lucru însă a fast uitat de alCeastă oo-
ipun s'a'u sparrt şi d~ămut după o duraită efe- ' 
meră. Monathi'i' vechi au fost Zd·runtcinate pâ- : misiune - idealul alCestor papoare - tre-
nă' îir1 temelie. Şi dată o i'arnă năprarnilCă n'a'l' : buinţele, speria.nţelie şi năzuinţele fireşti ale 
fi sa~vat Rusia, ,praf s'air fi ales din aoest im- i popoarelor, despre soairta cărora era vorba. 
periu collOISal. Aceaistă vijelie aT fi costat o- R Şi astfel - din valuri de sânge, din mor
menirei m.Uoane de vieţi şi miliarde de bani. i ma•ne de cafd.avre, din dărâmătunle oraşelor 

I·n· fine câ1iild furtuna s'a potolît, Napaleon . s'a plămădit imperia1ismul mondial al Rusiei 
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Astădată rriI e Franţa revoluţio 
cere dreptu.I său la soaire, inru dânsa 
1poarnloc tobnte mădejdea mântuir: 
jugud iobăgiei feudaille: răsboiul se 
consideraţirnni economice, pentru int 

pentru egemonia industrial• 
riierda~Iă mondială„ 

Răsboiul a fost necesar lumei cair 
necesar daisei care s'a închegat şi a t 
gimul feudal acum o sută de ani. h 
mUJ11Citoa:re ia partela acest răsboiu 
- fără să-1 fi dorit -. şi silită să: 
patri<i., căminul; cinstea femeei şi \ 

piilor. 

Şi azi, ca a1eum o sută de ani. 
. aprinde entuziasmul în massa PI 
. sună în pressă şi de pe tribune 

1 
moase, promi'Siuni multe 

Ce se va ailege din toate aceste 1u.. _ 

I frum~se?! 
Î In curgerea acestui an lugubru se poate rnăScut d~n aJdânoul ccmştiintei natiunei fran- \ şi Ang;liei. 

ceze, a fost învins de Englezi şi trimis pe insu- , 
la Sf . .Elena, unde a m"urit din cauza cance- : 
.rului. Jmpreună cu el a fost înviosă şi Franţa, 
sleită de atâta sânge vărsat pentru ideia u1nui 
imperiallism mondiat 

• 
1 

foarte bine ca un congres mondial să se adu
ne atunci a trecut un secol şi bătrâna Eu- ne, ·pentru a ·lichida .răsboiuq groaz.nic şi a aşe

. ropă e iarăş sguduită de-o furtună groaznică. ' za o nouă stare de lucruri în lume. 

. Şil atunci 'S'au .adunat la congres toţi dem
nîta•rii vechi aşa de obijduiţi de acest împărat 
născut di•n ma1rea revoluţie franceză. 

A fost oongre.5u1 ·regilor şi împăraţifor, 
bătuţi măr de Napoleon. 

Pe fronturi caJri se întinrl nu ica fa Am~ter- ' · La· atest oongres, alăturea tde împuterni-
. litz şi WateJiloo, ci pe mii şi mii de kilometri, '. ciţH marilor ·puteri vor veni la maisa verde şi 

armate de milioane de ba·iooete, cu mii şi mii i reprezentanţii ţărilor şi popoarelor~mici, -
de tunuri, cu ingredia.nre de distrugere de o vor veni de data aceasta cu fruntea sus şi 
forţă uriaşă - se nimicesc şi se distrug cu voinţa oocliintită de a apăra drepturHe gm-·--
0 vi1ejie pU.n'ă de oonegaţi·une eroică, oraşe tilor subjugate - cu atât mai energici cu câi 

cei .putern}ci vor fi mai sleiţi de răsboiu. 
vachi cad iin ruine, valuri de sânge se în-

r· 

lmpreună cu capetele î'lllcoronate s'au a
dwnat fireşte şi diplomaţii, principii, ducii, 
herzrogii Germaniei şi Italiei - toţi acei pe cheagă pe solu1 .Europei. Acum un secol reprezentanţii popoarelor 

Aiurările unui muribund. 
Ca plumbul greu topit într'un cazan arzând 
~unt creerii în cramu-mi fără gând„. 
F.i fierb acolo 'n clocot infernal 
Topiţi de-al nebumei negru val„. 

Ei fierb acolo greu, îngrozitor, 
ln craniul unui -mândru-'nvingător.„ 
Vin corbii şi rotesc de-asupra mea.„ 
Pământule, fă-ţi milă şi..„. mă ia! .„„ 

I. Negură 

Un salut de Paşti al Mântuitorului 
în răsboiul popoarelor. 

Episcopul Dr. S. Waitz publică în nrul de Pastt al 
ziarului vienez „Reichsposf' un prea frumos articol, 
care pentru ideile admirabile ce le conţine precum si 
pentru actualitatea sa îl redau în traducere. 

I Domnului, când vom cânta „Hristos a înviat" în pu- ,,Dă-mi (mie) popoarele pământului sore moştenire 
ternicele acorduri ale melodiei noastre bisericeşti, şi marginile pământului ca proprietate". - „Eu 
la trezirea naturii în primăV1airă ne vom împărtăşi Te-am preamărit. Părinte, acum preamăreşte-mă 
de învingere şi prin ea de pace; iar reînvierea pri- Tu pe mine". Şi preamărirea încep" lnrP-·· - ~P.<a 
măvăratică a păcei popaarelor ne va umplea de bu- preamărire peste timp şi eternitate, peste cer şi 
curie. Paştile au sosit. Insă răsboiul - pustiitorul pământ. A lui a fost cea mai mare biruintă, c<Jre a 
popoarelor - bântuie încă cu turbare, fiind în- văzut-o cândva lume<J, biruinta asupr;i păcatului 
sotit de ravagiile durerii, de 11atcrimile. orfanilor şi şi ai iadului. asupra durerii şi a mortii, asupra rău
a celor răm::isi. „Veniti", au zis odinioară duşmanii tătii duşmanilor, asupra puterilor întnnerecului, 
celui drept, după cum se plânge profetul Ieremia, câştigate prin lupte şi suferinte ostenitoare, acum 
,,să dăm foc casei lui, mâncarea lui să o otrăvim, însă premiată cu bogăţie în bucurie, cu atât mai 
pe el să-l nimicim din ţara celor vii, ca de numele fericitoare, cu cât mai amară şi mai înjositoare a 
lui să nu se mai pomenească". „Veniti! să-i flămân- fost durerea Sal. In adâncul cel mal de jos al nă
zim pe ei", zic duşmanii de astăzi. Noi stăm Ia cazului şi al dejosirei s'a fost coborît El atunci, a
mmmânhtl multor sperallte nimicite. in<>trunând cum însă, la cea mai înaltă bucurie cere~<>că se 
cântece de jale pe ruinele oraşelor şi a fortăretelor înaltă. Ascultător a rămas El până la moartea pe 
pierdute. Noi suntem încă tot în timpul patimilor cruce, când însă îşi câştigă un nume peste tot nu
răsboiului. Crucea stă înaintea noastră şi ea ne mele. Acum se pregăteai El pentru intrnrea trium
descopere tot mai mult secretele suferintei. Noi o fală. lngerii intonau deja sus în ceruri: „Ridicati 
venerăm însă în dispozitia de Vinerea Patimilor şi boeri porţile voastre. ·portile cele veşnice, c<J să 
cu inima îndurerată. Ce sunt iastfel Paştile în răs- intre Impăratwlt'măririi. Domnul ~el tare si J)Uternic, 
boiul mondial? O disonantă stridentă - spun unii, Domnllli cel tare în răsboaie, Domnul puterilor. 
vestirea şi speranţa unei ferkiri mai mari pentru Acesta este împăratul măririi". Lui i s'a cântat 
viitor - zic altii. Acestor din urmă le dăm şi noi mai întâi din înăltimi cereşti troparul Invierii, care 
crezământ a1 aflat ecou în imperiul aşteptării la alesii proto-

Paştile sunt bucuria suplrainaturală. Troparul timpurilor, ca cei dintâi, cari au fost în stare de a 
„Hristos a înviat" e o cântare cerească şi un imn se împărtăşi cu El de bucuria pascală. 
etern. Domnul s'a sculllat din ,.,.„n~-'J)ă, rupând led- De atunci. cu eternă bucurie pascală se gru~ 
turile mortii, învie cu dela sine putere, evidentiin- pează în jurul Lui toti eliberatii şi mântuitii. In
du-se pe Sine cu cuvintele: „Eu sunt cel ce sunt". trarea-i triumfală devine tof mai impom.:ntă şi ma

El, cel ce moare spre a învinge moartea, ne-a jestoasă. lnsă n'a fost an în care să i se fi ataşat 

Cu Juni înainte deja am aşteptat încheierea 
păcii. Jmpreună cu îngerul de Crăciun doriam şi 
noi să cântăm „Mărire întru cei de sus", lăudând 
pe împăratUI); păcii, cel din Vifleim. Insă sărbătorile 1 

Crăciunului veniră şi Iuminitele din seara Ajunului 
. schinteiau în lacrimi fierbinţi. Am sperat mai de

parte. Va fi doar pe Aa-5ti. Aşa ziceau cei ce mar
chează semnele vremii. Când vom serba învierea 

deschis intrarea spre mărirea cea veşnicd, Acesta I atâtea cete de noui luptători ca şi anu~ răsboiului 
e cadoul de Paşti, care-l oferă El pe seama omeni- din zilele noastre. Eroii creştini de pe câmpurile 
mii. Atunci fu în situatia de a ruga pe Tatăl: de răsboiu. credincioşii cavaleri în luptai pentru. 

\ . 
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-făsit congresul fără să fi dobândit 
..... 
„.hezăşia că se va ţj.ne seamă de 
'ţiuni'lor subjugate. 

.itea jertfe, atâta sânge vărsat ră
ezulta:t pentru omenirea 111enor0-
după luptele uriaşe de aicum se 

li romplicaţii, alte popoare subju
·u a da naştere a:itor revanşe -·
:e altor răsboaie. 
·ca aceasta să nu .se întâmple tre-

.oru'l rongres să fie diametrailmente 
:resului din 1814. Coogresul dela 
Jst congresul împăraţHor şi regilor, 
·viitor trebue să fie ail reprezentan

'Jarelor. 
ue ca la acest congr.es să triumfe nu 

.'or(ei brute, nu dreptul învingătorilor, 
'urile imprescriptibile ale -"rioarelor, 
'tuturor la viată liberă şi neatârnată. 
·pentru ca dreptatea să triumfe e ab
;;esar ca sus în straturile soci~le să 
·-;ă altceva decât egoismul, iair joo î·n 
'°pomlui în locul ignoranţei - con
minată şi hotărârea r;iestrămutată de 
i cetăţean. 
chezăşie pentru uin viitor mai senin 

""'ţlj omeniri - nu există! 
'°'QJdaT vom striga: 
1 vadis Domine!! 

„s nu se va mai cOlborî pe pământ. 

* 
.Există o lege oare domneşte nu numai 

asupra omenirei, ci asupra un~versului î•ntreg. 
Legea a1cea1sta ·constă în tendinţa ritmului spre 
un echilibru final. 

Până atunci suntem supuşi osoi'laţiunei 
ritmului: omenirea pare că ·nu îna~ntează pe 
ca:lea progresului decât ca să dea apoi îndă-
răt cu câţiva paşi. · 

Inaiintea omenirei necăjite Hcăreşte idea
lul păcii .şi al moralei altruiste, 1ndă:rătul ei 
starea de răsboiu, valuri de sânge, redeştep-

__,-,,...,.:farea bestiei umane. fiecărei din aiceste stări 
.de lucruri corespunde un cod deosebit demo
r.a1lă, pentru că răsboiul şi pacea nu pot avea 
:iceleaşi legi sociale. 

'-

· Morala noastră actuală este şi rămân~ 

dreptul sfânt, cari „lupta au luptat-o, cur()'ere~ au 
plinit-o, credinta au păzit-o şi cununa drept~tii 
si-au câştigat-o" au trecut dinco.lo însemnati pe 
frunte, -- precum şi în suflet - crucea ca semnul 
biru.iu{ci. Acum ei cântă troparul bucuriei eterne. 
~t de frumos încât inima noastră numai presimti 
o poate, până când ochiul nu zăreşte lumina cea 
veşnică şi urechea n'aude cântecele veşniciei. 

Pastile timpului răsboinic ne aduseră sa1'iutul 
veşniciei, salutări din lumi îndepărtate. Acestea 
răsuM1 mai plăcut şi mai mângăietor şi mai vesel 
decât ştirile din tabără desnre luptele câştigate, 
decât cele dintâi semne de viată ale celor dispă
ruti - chinuiti de dom! de ix.:1trie şi iubire sinceră 
- din prinsoarea lor siberiană. Noi suntem în bu
curie, asa sună salutările aceste: Lăsaţi-ne-o pe 
ca nouă! De ce bociti la mormintele noastre fără 
n;îdcjde? Noi cântrim imnul crucii în noroc şi în 
bucurie şi sa~utăm crucea, odinioară „singurn noa
stră bucurie", acum izvorul bucuriei şi norocului j 
nostru. Splendoarn::u ci este orbitoâre. Noi am oh- ! 
tinur distinctiile noastre, ceea ce a fost în noi muri- ., 
tor ati îngropat voi, însă aceea va învia odinioară. ~ 
Voi acuş ne veti urma. Voi sunteţi î11d1 în tranşeele 
luptei pă1m1nte~:ti. încă in focul luptei cu puterile 
întunerecului. lnsă .. sf;hsitul acuş e aci, sffirşitul 
scscşte" ... fiti credincioşi până la moarte". Astîel 
vă wi1 da şi vouă Domnul ,„cununa victii." - A
ceasta e spcranta de biruintă a soldatilor în răs
hoiu, când mor moarte eroică. Aceasta e bucuria 
pasc:ilă a acelora cari aşteaptă reînviereiai zifoi 
ekrne, când noaptea vietii pământene va apune .. 

• 

"ROMÂNUL" 

un compromis între aceste două coduri ex
treme . 

Omenirea păşeşte spre ideal'Ul său prin 
fluctuaţiuni teribi1le, prin a'lternative de răs
bo:u şi revollutii, ca·ri se succed id.upă un ritm 
din ce în ice mai aiccelerat, pentru ca apoi să 
devie din ce în ce maij. lent. 

Şi numai departe de tot - putem între
zări echilibrul şi armonia finală. 

Refi exii *). 
AnonirmuJ scriitor rul artiicoluiluâ din Nr. 62 ru1 „Ro

mânului", nu dubitez .că v·a fj avut intentilLili bune. Sfa
turile şi ,propuneriJe d-.~le însă, i~rncrum ş:i expurrwrile 
ce le .face, nu sunt neexc.epţionabile şi veste tot nimerite. 

Toate în lume au nev-0e de ,pe.rfectionare. Si în 
.astă .privinţă nici statutul nostru o:rg.ani.c nu formează 
excepţiune. De tot greşită. este .însă JJărerea, că consti
tuţia no.as.tră b)seri·ceas.că, .s'.ar ia.Ha. î.ncă şi .azi în starea 
ei -dela. a.nuJ 1868, •când s'a .compus .stat'utul organic. 
Pe.ntrucă .sinoadele ş.i .congresele noastre bisericeşti 

de atunci mereu au lucr.at Ja .aimJ)lificare.a şi .perfec
ţionarea ei. Nenumărate c-on-Oluze, .normative, regula
mente, şi .sta.tute s'au ·adus, toa.te ·bine în scopul de a 
întregi la•cunele <Jibven.ite în Statutul organic, în ,9c.opuJ 
d~ .a ex.11tica dispoziţii dintr'înml şi de a .aimooifica tex
tuJ lui astfel oo. .să cm„es1mndă tu,htrill' nev-oilor şi ne
cesitătilor de azi 

Astf.el de-ci .cu drept cuvânt nu se •P-Oate zice, că 

•Clonstitnţiai biseri·cei noastre ar fi st.ationară şi înve
cltită. Şi cu atât mai .puţin •că statutul nostru organic 
ar fi netrebnic şi ar trebui înlocuit •CU ailtwl nou. C2'1 
ce .susţine aşa cev.a, ;a.cela. ;nu ş.tie, că Statutul nostru 
org.a.nic este legea fundamentală a oeonstitutie.i noastre 
bisericeşti, este scheletul oare Jloat.e fi :îm1bră.oot în 
fe.lurite alte .i•,oncluze şi norme n011e, c<ari să corespundă 
. rererintelor de azi şi celor din viitor, da.r ea.re ·
s.r.heJ.et - nu Doote fi nimicit .sau •înlătura.t, fără ca 
cu el împreună .să se nimicească şi toaite ee'lefalt,e nor
me bisericeşti, cari .se bazează .pe el şi 1şi a.filă temelia 
lo.r într'însuil. 

Scriitorul a.r:tieolu~u.i mai su.s pomenH se vede că 
a trecut cu vede.rea, ·că var.t.ea ·ieie.a m.a.i. însemnată a 
Statutului organic, nu este ooa cuprinsă în ce:i 176 §-i 
- în partea specială - a ilui; ci iooa mai wse<mna.tă 
p.a.rte a S.t.a.tutut!ui organ.ie este .pa.ritea generală cu
.prinsă în c-ei nouă ;a.rticoli ai Statutului organic. Pen
trucă acolo se ga.rantea.ză greco-orienta;lifor li'bena oon-

•) La arhi·roluJ „)fodifii{'l9.rea. $i oompletarea ·sbatutu\11i 
o:rga:nic iWl bisericei gr.-or, române", din Nr.-ul 62 a.I 
„R-Omânului'l, 

spre a putea avea compătimire". Dar şi pentru 
aceea a venit El pe pământ la ai săi, spre a le oferi 
acestora salutarea sa. pascală. Mai întâi la aceea, 
care a fost Mama sa, unită cu El, pironită pe cruce 
impreună cu El, care a trăit pentru ca El să vietu
iască în ea, care cu Eti împreună a suferit dtlreri, 
ca nimenea altul pe pământ. „Mamă. iată fiul tău'', 
îi zise când, înconjurat de îngeri şi de aleşii săi, 
stetea înaintea ei. strălucind în bucuria pascală. 

Atunci intonează corul îngeresc şi a sfinţilor în
t5ia oară întru cinstea ci imnul pascal: „Bucură-te 
împărăteasa cerului. El •a1 înviat". Atunci el era 
mai frumos şi mai strfllucitor ca gloria Naşterii 
lui. Astfel se apropie Domnul şi de sotiile şi .ma
mel\e soldatilor, de văduvele celor căzuţi şi de cei 
părăsiţi. Nu mai putin înţelege El durerea lor de
cât a văduvei din Nain. „Nu plângeţi", zice EL 
,.f'.u voiesc a vă îndulci, şi a vă ajuta să pnrt1·ti 
durerea şi a vă răspliiti''. Lor le oferă El cele din
tâi daruri în dimineaţa Paştilor. 

El se apropiase odinioară de sfintelf femei. 
cari împreună cu El au făcut calea spre lîolgota şi · 
în. iubire milostivă .a:u stat b picioarele Lui !:il.n
gil crucea înroşi'tă de sange!e Lui şi ilumina tă de 
razele iubirii divine. El Ic salută în ziua de Paşti 
mai înainte de dimineata cu bun~ivointă şi cu în
durare, asa că ele căzură la picioarele Lui în iu
hire de umilintă. Tocmai aş.a• salută Domnul în di
mineaţa Paştilor şi acum pe femeile evlavioase, 
cari pc drumul dureros aill răsboiului în iubire în
durătoare. alinând rane şi stâmpărând dureri -- şi 
sluiind Domnului prin cei bolnavi 'şi răniti, prin cei 
orfani şi refu.giati. - Domnul veni în fine la cuceia 

Paiştile sunt nu numai bucuria veşniciei şi do- pe cari îi numeşte El „fratii săi", la Petru şi la cci
rinta . celor cereşti (transcendentale). Domnul e ·' lalti apostoli. El vine spre a înlătura dela dânşii 
hun şi blând şi boroa1t în îndurarea sa. El cunoaşte frica şi întristarea. durerea şi dcsiluzionare2. Ei 
durerile pământenilor, de când însuş „a suferit ~•pcrau că itn[h!riul înYittătorului lbr se va înfilnta 

.... ---, .,. ' 
.' .J 

' ' 

Vineri, 23 Aprilie 1915 .. 

stitutie bisericoo.scă, dreptrnl <le a-şi regmla, admi.nist.ra 
şi eomluce indeoendent ,afac.er.iJe biseri-0eşti, şco.lare şi 
fu:nda ţio11a•le (epitropeşti) •în toate pă.rtiJe l}i fia.ctorii 
ei constitutivi, după forma rep.r.ezentativă. 

Cumră în Statutul -0.rg.a.nic obvin şi lacune, .a.dunit 
şi eu. Da.r cumcli ar obve.ni şi dispozitilUli î.nvechite 
cari n'ar mai avea drept de existentă, asta trebuie să 
o neg; observând· totod·ată, că autorul articolului 
n'a ară.t.at astfel de dispoziţiuni 1nvechite. 

Scriitorul a.rticolului din chestiune numeşte drept cel 
.mai 111omnntu-0s pe>stu.1at de complect.a;re wl organi.smu
lui bise.rire.i no.astre: :îufiintare.a. orelor ,tr.ei episrnpii 
noui. Eu din pa;rte-mi aflu ş:i azj o.rganisimnl 'bisericei 
noastre complet; admit însă că .aoo1a se .mai .poate am
J)lifie.a priill creiarea. alor trei episc.opii noui. 

Nici aooea nu -0 .pot ad.mite, că extinc!.erea prea ma.re 
a .a.ctua.\eJor trei di.oc-ezoe existente, ar f.i un defect. Ci 
.mai ruriî.nd a.r fi un postulat a.I an.a:i bunei şi m.a.i uşoa
rei administrări, că ·teritoml metrope>liei să .s·e împartă 
în şase dieceze; va să zică, să se mai, tnfiinteze trei 
dieceze noui. Eu Î11că nu sunt potrivnic .al .înfiinţării 
a.lor trei nour ei$e.opiâ şi eparhii. Trebuie însă să ob
serv, că avem noi lipsuri mult mai .arzătoa.re de cad în 
p.riima. lini·e trebuie să ne îngrijim. Astfel d. e.: gi.mn.a
zi1tl din Brad e a1menintat în ex.i~t.enţ.a. .lui d.acă nu se 
va oompleba şi aşeza într'un edificiu co.re.spumzăitor, 

mulţime de comune bisericeşti n'.a.u ş.co.ale, unele <le loc, 
.alt.ele Jegi co.res.punzătoare ş.i pentru toate a.ceste.a şi 
.a.ltele ne lipseBc mij.loacele :materiale. Putem noi 1ntre 
astf.el de împrejură,rj să ne a.pură1m de zidire.a. cope
rişului şi fundamentul edifjciwlui .să-l ilăsăm să .se rui
neze?! 

Scriito.rul ia:rtioOOlu:lui ia.rrrintit, greşeşte şi câ.n.d 811S

tine eă încă de.la. într-0duoerea. .constituţiei no.astre hi
.serice.şti s'.ar fi .contemplat înfjintarea încă a.lor două 
epfaco[llii, 'ÎJl Ti1mişoara ş.i iOluj. P.entrncă ~a .începutul 
ere.i noastre wnstitu·ti·onaile a fost vorba tot numaă des
.pre nouHe epiSl('o.pi.i in.fiinţânde .în Timiş-0a.ra. şi 0.r!Ldea
m.are şi numai în t~mpuJ .mai nou s'a văzrut oo ~ s.rhi
d·iooez.a, c.a.re Mte mai extinsă decât -0ri-oare dintre cele
lalte d-0uă enarhii, ar f,i bine să .se împairtă 1n două 
şi să se .mai înfiinteze o nouă 1eJ}arhie şi fo Cluj . 

Infiin~.roo nouilor epa.rlbii şi reduce.rea terito.rului 
sf.erei de activitate ·a eparl1iiilor exis.tente, încă a.T 
putea .cont.ribui - nu-i vorbă - aa imbună.tiitiirea ad
ministraltiei şj a ordfoei şi d.isciplinei ·Î.n biseriică .. Dar 
n~medin iabsoJ.ut ea nu este; oo,meni bi.ne .pregătiţi şi 

·crescuţi şi eu .adevăr.a.tă frică de Dullllnezeu ne trebuiesc 
şi atunci VO'lll progres-a în :a.dmillli·st.ra.re ş.i discj.plină~ 

- altf.el nu, ori vom avea şase epa;rhi.i, <>ri numai trei! 

Apoi dia, fo ceeace priveşte .elim.i.mre.a diin statu.t a 
dispoziţiei. ;aoolei.a, ieă ·adecă oonvoca.roo. congresului 
prealabi•l să se fo.oun-0ştiinteze Majestăţii Saile - oine 
ar pute.a fi dintre gr-eco--0rientali, ·OO·l'Î n'ar dori 11wea
stă eliminare., - m1mrui dacă a.r fi .posribi:lă. Căci• doar 
se ştie, că •!}'l'Oiectu.l de st:atu1t original, care .a fost 
îoointat spre •întă.rire, nu cu.Prindea în sine dispo7Jiti.a 

cu mare pompă şi nu puteau întelege s11ferintele 
lui. Ei aşteptau biruinta asupra puternicilor săi duş
mani, dar k:iită că El trecu prin sufcrinte şi năca
zuri P<lnă la ruşinoasa moarte pe cruţe. Duşmanii 
Lui triumfară atât de groaznic, atât âe hulitor şi 
de amar. încât învătăceii se ascu1t1seră în odăi cu 
uşile încuiate. ca şi când s'ar fi rnşi111:1rt de-a se 
numi înv~1ţăceii Lui. „Pogoară-te jos de pe cruce ca 
să credem întru tirne", astfel huleau duşmanii săi. 
El le ascultă toate în tăcere. Numai buzele-i nemiş
cate păreau că răspund: „Cine voieşte a fi învă
tăcel al meu să-şi iee crucea sa şi să-mi urmeze 
mi-e". D 'ir încă şi acum ~le erau învătăceilor toate 
acestea nedesluşite. lată însă că deodată stătu în 
mijlocul lor. nu dojenitor ci bun şi blând şi iertă
tor. „cu sunt, nu vă temeti; pacea mea fie cu voi". 
După aceea vorbi cu ei despre calea cea împă
riitească a sfintei cruci, despre mica cale cc duce 
la mărire.a· cea ·veşnică si despre împărătia lui 
Du!lînezcu pe pământ, despre împărătia sa care nu 
e din lumea aceasta. care totuş P spre binecuvân
taiea a~csteia, spre. care oamenii sr1 nizuiască su
mm;lnd ei tbate cclcladte ale lor spre a fi binecu
vântate. Si ei să fie Apostolii acestei împărătii, 
cei dintâi pe calea suferinţelor şi dătil'"·"; binecu
vânt[1rii. --- Aceasta a fost solija sa de Paşti şi pe 
seama lumei actuale, către popoarele crcstine a sta
telor beligerante. Domnul păşeşte şi în mijlocul no
stru cu cuvintele: „Pace vou~i. nu vă temeţi". Ace
stea le rosteşte El în marea dcsiluzionare şi nc-
hotărîre actuală. · , 

Cc ne aduseră deci nouă Pastile, dacă ele ne 
vestiră r,,~1cea? - firea r::isboiului, succese răsboi
nice strălucite. învilw;eri suprinzătoare. recucerirea 
teritoriilor pierdute? - Ori poate ante năcazuri şi 
amărăciuni, ori iertfe şi lipsuri şi mai grele. ori pe
ricole de epidemii, ori doar alte feluri de desiluzii, 

.· 
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Pe <,'Cllelalt.e .frontu.ri aru avut Joc num.a.i dueluri de 
Q.r.ti:Jerie. 

* 

~ fe. rit o a.re la preaJabi1a ÎI~>C~moştiintar.e, ci ea ia fo~ l 
11n1>Usă de guvern, NL ·c-0ndJţ1e la !ll.proharoa Statutulw I 
şi ia.şa s'a.11uat .apoi ·în .statut. Insă făTă adausua pe care-l 
face .aut-0rul .arti•rnlului din chestie de cuprins11l: ,,spre 1 · 

Berlin. - Se comunică deJia marele cartier ~e
luare la cunoştintă a tinerii congresului". Acest ada:tts 
iJ1 textuJ Statutului -0rga.nic lh)Seşte şi el este nu~rnai neral: 
o năsoocire ma·i nouă a guv&nll'lui, .în seopud de a-i Frontul vestic: In aproptiere.a. ooted.raJei dela Reăms 
da incunoştintă:rii1i pre.a.lubHe, de tot. alt înţeles, decum am descoperit -0 nouă haterie inami'Că pe ca.re am b-Om-

. · · 1 d f t' hardat-o. In Argoome I<'.oo.n1cezii ia:u oper.ait eu bombe .J-a. avu.t la 1îucepu.t ş1 Tes1>ect1ve s-copu. e a ace 1-
1J1ere.a cong.resuLui ,pendentă dela Juarea. la cunoştintă cari ilăs.au g.azuri vomitive. Un iatac lina.mic dat împo-
a încunoştiintării c-0nvo,căr.ii lud. După >C11m adecă mai triva poziţiilor noastre situate .s.pre nord de.la Le 'I\our 
.pe Li_rg .a.m a.rătat în oJ>uJ meu ,1Con.stitutia bisericei de Piaris s'a prăbuşii. . 
greco-ort. rnmâne di.n Unga.nia ş.i Tra.nsiiv.anâa" la pag. Ieri între M.eusa şi M-00011a. aim respjns cu grave 
234 guvernml sub pretext ·că Miajesta.t.ea & n'a luat pierderi pent.ru ;na.mic un atac f.ramcez .dat într'o la.r-
Ja cunoştintă .încunoştinţa.ma .. pr.eailaibiJă, .în maj multe gă formaţiune împC>triv.a. poziti.iJor noastre de lângă 
rânduri a zădărnicit tinerea congresului deja oonvot-'lt. 

(Va urma.) 

Răs boi ul. 
Telegrame oficiale. 

Biroul telegrafic ungar ne trimite spre publi· 
care următoarele telegrame oficiale: 

Budapesta. - In Ca..rpa;ţj il1lWllicul de ma:i multă 

vreme şi-a sistat atacuri.le cu mari .pierderi pentru el 
întrepl'inse 1contna. .celor llll.ai J.n!J}orta.rite sect-o.are aile 
frontului. Se refere aceasta Jlllai aJes ·1a ac.ele sectoar..! 
aJe pozitiilor noastre, cari iaipără ool.e ma:i bune dru
muri de invasiune în Ungiariia, şj a.nume: şeS1lrile On
d.a.va, Lahort ~ Ung. 

-In Ca.r11atii pădwroşi, în regiunea dintr.e şeStUrile .râu
riJor Labo.rt şi Ung .abătâJ1du-şj înaintart>a dela aceste 
linii ,prineipaile, .inamicud a 1ncel'cat şii acum .cu ma.ri 
forte să :r.11pă fr.ontwl. n-0stru. Scopul acestei .rupe.ri îu 
a.cea.stă directiune ·era, ca !Prin .ocolire şi pri.ntr'un atac 
din tată aduicând •Chiar oole man g.rave jertf.e să în
frângă reziistentia invindbi.Jă a poziţiilor noastre din 
şes şi a a.c.elor de pe coline, ataşate iacelor pomtii. 

ln consecintă, au inoeput din nmt Ju,pte vâolente cari 
a.u tinut mai .muJ.t!J :11ile şi nopţi, în partea superioară 
.a şesutlui Cziroka, J.a. Na.gypolany, 'precum şi peste în
tr.eagă regiiunea isvo.arelor. In sfârşit şi aceste violent~ 
isbu ('Jliri ruseşti au a.v.ut soa.rtla. .t.utu:ror ata.ctiriolor lor 
antecedente. Suferind pierder.i de mu1lte mii de morţi, 
,precum şii peste 3000 de răniti .inimicul şi-a sis-lla.t 
în•a.i-nta.rea. 

Fată de multe 1Svoouri răspândite în străină!Jlrt.e, în
tre ca.ri ş:i -OO.Illlllnicatele offoia:le a~e comaa1dla/!Ilentului 
rus, v-0rbind despre ·rezultatele -0btinute in abo&itoo.re:le 
l111Pte din Carpaţi, pe sc.u.rt se poate constata, eă în 
('iuda tuturor sfortă,rj)or şi -a marilor j.ertf.e defiJ.eul 
Ujoc desenat ica SC-OP .pnin•ripa:l şâ doosebit de !.mpor
ta.nt ipent1'1.I ina.mi-c, se ia:filă încă tot ~n ·Posesiunea 
;n-0agtră. 

Flirey. ' 

La Bois de Pretre am pr-0g.rnsat. 
ln Vosgă inannicul Mda.rnic a ataoat ,pozitiile noastre 

s.ituat.e spre nordvest şi sudvest dela Metzer.al, precum 
zada.mic ne-a ·abruc.a.t şi în apropjere de Sondernach. 
Şi airi Francezii ·a.u .suferit pierderi. 

fori un avion .inia.mic a aruncat bombe asupra. lo
c.a.litătii Loerr.a.ch, avariind o faibl'i·că de mătase ca.re 
<>str PrC>prietatea unui elveţian şi 2 case şi rănind nu--meroşi JocuitC>ri civili. 

Frontul ostic: Situaţia pe frontu.I ostic e neschim
bată. Ca .răspuns la -a.r111ncarea de bombe din oo.rte.a 
Ruşii-Or afară de .terifanul operatimnilor de răshoiu asu
pra otaşeJor de.sch•ise Insterburg şii Gumbinnen, ieri 
am aruncat 150 bombe asupra ,podului de cale fora.tii 
dela Bioalystok. 

Vând şi 
V f 

cumpar· 
Cartofi, 
Frecă.tei (tarhană,), 
8lă.nină,1 
Unsoare de porc, 
Paie şi napi p. nutreţ 
ptr maja metrică şi per vagon 

Kalmâr Endre 
prăvălie de producte. 

Ar ad, colţul străzilor Asz
talos S. şi Chori fl. 
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deja înainte de sosirea sfârşitului, şi a învingerii 
şi a păcii? - Nimic nu putem şti înainte. Domnul 
nu ne revelează încă planurile dominaitiunei Sale 
universale. 

I 1uia, care înaintea răsboiu!ui - ca odinioară când 
· EI petrecea pe pământ - de frica jidovilor numai I î~t ascuns e~a re~unoscut. pe când în public era 

timbrat de 111şe!~1tor al poporului, pe Care însă 
toată lumea avea să-L preamărească ca pe legisla. 
torul si învătătorul ei, ca pe dohmul şi împăratul 
ei. Aceasta ar avea să fie adevărata bucurie pas
cală a 0me11imei, reJ11aJŞterea primăvăratecă a păcll 
oopoarelor şi biruinţa crucii, căreia ne-am închi· 
nat nni în Vinerea Patimilor, pentru că numai în-
tr'însul este mântuirea, viata şi învierea noastră. 
In mijlocul viforului migratiunii popoarelor, a zis 
odată Leon cel Mare, patriarhul Romei, către po-

Una însă o ştim cu sigurantă: In EI putem avea j 
toată în<'rederea, mai mult decât în cel mai renu- I 
mit comandant şi decât în ce'U mai isc11sit strateg. · 
Domnul ooiversului, împăratul măririi este condu- 1 

căturul nostru şi Dzeul nostru. Aceea ce EI plănu- l 
ieste e cu mult ma4 important decât toate chestiu
nile diplomatice, pe tema cărora puterile lumeşti 
din vremll'Tile noastre se ceartă şi se luptă. Pe 
câmpurile de luptă ale răsboit~lui mondial nu se 
răsboiesc numai pentru predominarea în tările bal-
canice1 şi pentru poscsiunţ!a Constantinopolului, 

pentru intrarea liberă în porturile neghietoase, 
pentru provinciile pierdute în răshoiul de răsplă
tire şi pentru dominatiuneu1 mondială pe mare. Aici 

l pulatiunea oraşului celui amenintat de tiuni şi de
. vastat de Vandali: Intre toate operile lui Dum-
1 nezeu, pe cari noi numaii Cil anevoîe Ue putem în-
1 telege şi pricepe, nici unul nu e atât de mân

f;!'<lietor şi îmbucurător ca şi patimile Domnului. 
Aceasta ne face Domnul să o întelegem ai;um în 
durerile rrtsboiului popoarelor. Din această du
rere să ·răsară învierea popoarelor. lntrucât 111.1 

e vorba despre biruinţa credintei în Dzeu şi a -1 
virtutii asupra necredintei şi a imoralitătii, despre 
biruinta dreptului şi despre triumful adevărului a
supra minciunii şi a urei, despre învingerea erois
mului asupra moliciunii şi asupra năzui~i de a 
gusta din toate pllăcerile lumeşti; despre biruinţa 
dreptătii şi a iubirei de oameni asupra mişeliei Şi 
a cruzimei, asupra egoismului şi nepăsărîi, asupra 
lăcomiei şi a invidiei, despre biruinta împărfttiei 
lui Dumnezeu asupra imoeriului întunerecului; des
pre biruinta acelui imperiu a cărui împărăteasă e 
dreptatea, a cărui lege e iubirea şi al dirui scop e 
veşnicia. pentru că numai în acestea consistă - cum 
zice Sf. Augustin-sig1mmta fericirii popoarelor şi a 
statelor. E vorba de biruinta creştinismului în ra
portul reciprocitătii popoarelor şi a legislatiunii di
vine în i:Ireptul popoare!br, pentru că numai ace
stea nu >ne înşe.aiă în judecarea certelor şi a du
plicitătii dintre popoare . .E vorba de biruinta Ace-

ne înşeală toate presemnelc, acemstă primăvară a 
popoarelor S<! apropie, asemănându-se ea foarte 
mnlt cu aceea ~re înmugurea pe timpul imigra- ' 
Hunii popoarelor. De departe auzim fredonarea 
troparului unor timPttrt mai bune, cari vor şi fi ele 
compatibile cu sudoarea şi cu sângele celor mai 
vrednici (nobilitaţi la suflet.) „In lume veti fi voi • 
prigoniti" ne m<îngăie Domnui, „îns.ă fiti credin
cioşi, eu am biruit lumea" - o lume ţie păcate şi 
pasiuni. •• Nu vă temeti, cu sunt, pace vo~ă", 

Dr. Ioan fete.a. 

. _..r· 

Conventiile Bulj;!ariei cu statele 
vecine. 

Sofia. - Cancelaria palatului regal a inştilntat 
pe preşedintele Sobraniei, că nu îi poate pune la 
dispozitie tratatele de aliantă încheiate de Bul
garia înainte de terminarea răsboiulul din Balcani, 
cerute de comisiunea parlamentară de anchetă, în
sărcinată cu stabilirea responsabilitătilor în acest 
răsboiu • 

Cancelaria palatului îşi motivează refuzul său 
de a preda actele cerute, pe faptul că cunoaşterea 
lor ar da loc la discutiuni şi încriminări, neopor
tune în timpurile de fată. 

Germanii bombardează cetatea 
Ossoviet. 

CoTJenlzaga. - Se anuntă dia Petrograd, că 
Germanii au bombardat neitrerupt timp de IO 
ore cetatea Ossoviet cu tunuri de calibru de 8 
degete şi virând în aceeaş vreme deasupra ce
tătii aeroplane germane. Ziarele din Paris scriu 
că Hindenburg s'ar ocupa cu un nou plan, care 
ar avea de scop pornirea atacului general îm
potriva Varşoviei şi în acest scop a concentrat 
la un loc toate rezervele de cari dispune, având 
necesar pentru executarea planului său o ar
mată de 300 mii oameni. La ledvabno, Seleski 
şi Brokierz se dau lupte desperate. In jurul pă
durii dela Auswstow lupta continuă şi mal cu 
seamă în jur de Vigryze sunt foarte active 
trupele germane. Germanii îşi construiesc aci 
forturi cari par a fi inexpugnabile. 

Toate semnele arată - după cum constată 
fără exceptie toate ziarele din Petrograd - că 
Hindeburg se pregăteşte pentru o lovitură deci
z1va. Intre Margrabov şi pădurea Augustov, 
Germanii au construit linii ferate. 

Ruşii îi cheamă sub arme pe 
glotaşii neinstruiti. 

Petrograd. - „Rieci" anunţă că în• Rusia 
au fost chemati sub arme glotaşii din 1900-
1915, încă neinstruiti. 

Răscoala din Africa de sud. 
Londra. - „Agentia Reuter" anunţă din 

Capstadt că Englezii au ocupat Keetmanshoop . 
Venizetos În Egipt. 

Rotterdam, - „Daily News" anuntă că fo
stul prim-ministru al Greciei, Venizelos a sosit 
Luni la Alexandria. 

Schimbări în diPlomatla bulgară. 
Bucureşti. - Corespondentul din Sofia al 

Ziarului „Universul" e informat din sursă dem· 
· nă de toată încrederea, că guvernul bulgar are 
de gând să facă câteva schimbări intre repre
zentantii săi dip'omatici. Ghenadieff va fi numit 
ministru plenipotentiar la Paris si în scopul a
t:~sţa s'au şi pornit tratativele cu guvernul fran
cez. Ouv~rnul bulgar satisface prin aceasta nu
mire dorinta tui Qhenadieff de a lua parte activă 
în rezolvirea afacerilor tării. Actualul ministru 
bulgar la Paris Stanciov, va fi trimis în aceeaş 
calitate la Petrograd, iar Maghiarov eare a con
dus până acum legaţiunea bulgară din Petro~ 
grad va fi rechemat, căzând el în disgratia gu~ 
''ernuluj bulgar pentru u11ele declaratii rusofil~ 
aJţ _sţtJe, ,apărute în pressa rµseas<?ă, 

......_.... • ···~ „ ··~· 

Pregătirile 
antantei împotriva Dardanelelor. 

Atac 2eneral Împotriva strâm!orilor. -
Debarcări de trupe la Enos. 

Viena. „Siidslavische Korrespondenz" 
primeşte din Bucureşti: Ştirile ce sosesc din A
tena spun că escadra a11glo-iranceză din fata 
J)ardanelelor face întinse pregătiri pentru por
nirea unui nou atac împotriva Dadanelelor. A
gţ;nţii englez.i au cumpărat în săptămânile din 
urmă cu un prf:!t foţtrte maire toate vapoarele 
de transport particulare ee se găseau în portu
rile gireceşti, ducându-le în portut Mudros. Tru
pele cari au fost concentrate pe insula Lemnos 
şi pe toate celelalte insule, ocupate de antantă, 
au fost îmbarcate pe vapoare. In aceiaş vreme 
au fost îmbarcate pe vapoare şi pornite spre 
Dardanele şi trupele generalului Amade, cari 
~rau până acum concentrate în tabără lângi\ 
A.lexiindria. 

Operaţiqnile vaselor în vremea din urmă 
afirmativ n'au ·urmat alt scop, decât a-i tine pe 
Twrci mereu tn deiensjvă, Npul atac împotriva 
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Dardaneleldr se va executa de acord cu flota 
rusească din Marea Neagră, care va încerca in 
aceiaş vreme să atace Bosforul şj totodată să 
debarce trupele de uscat concentrate în Odessa 
şi Batum. In aceeaş vreme o flotilă anglo-fran
ceză va intra în actiune la Smirna şi Vurda. 0-
peiratiunile vaselor de răsboiu vor fi sprijinit"! 
pe uscat de toate trupele, cari au fost concen
trate în acest scop. 

Viena. - „Sudslavische Korrespondenz" a
nuntă din Atena: După ştirea dată de Agenţia 
Havas hidroplane engleze au întreprins în zi
lele din urmă un nou atac împotriva forturilor 
dela Smirna, dar după cum spun ştirile fran
ceze, fără nici un succes. Tunurile turceşti au 
alungat pe aviatorii inamici, cărora le-a reuşit 
să aşeze singur numai la intrarea în port, lângă 
forul Neandro o nouă reţea de mine. Afară de 
aceasta au mai scufundat aci mai multe va
poare comerciale, pentru ca să facă astfel im
posibilă intrarea în port. După cum se anunţă 
din swrsă engleză, comandantul flotilei anglo
franceze a trimis un nou ultimat guvernorului 
din Smirna, fixându-i un nou termin pentru 
predarea oraşului. Guvernorul Ramy Bey a re
fuzat însă categoric ultimatul. 

Bubuie tunurile. 
Sofia. - Din Dedeagaci se anunţă cu datul 

de 19 c.: Ieri seara la orele 7 s'a auzit o cano
nadă puternică din Dardanele. 

20 mii de Englezi şi Francezi au de
barcat fa Enos. 

Berlin. - „ Tagliche Rundschau" a primit o te
legramă, care spune că flota aliatilor a debarcat la 
Enos o trupă de 20 mii oameni, compusă din fn· 
glezi şi Francezi. Bateriile turceşti aşezate în a
propiere de K<asan, lângă Enos, au deschis un foc 
violent împotriva flotei ce transporta trupele. 

(t:no~. port turcesc, spre nordvest dela sinul Seros, 
în imediata apropiere a graniţei bulgare). 

INFORMA ŢI UNI. 
Arad, 22 Aprilie 1915. 

Parastasul de 6 Juni pentru regele Carol. 
Din Bucureşti ni se scrie: In toate bisericele 
din ţară s'a oficiat Joi dimineaţa câte un ,pa
rastas, pentru odihna sufletului defunctului re
ge Carol, cu ocazia împlinirei a 6 luni dela 
moartea Sa. 

.Jn· Bucureşti, în afară, de celelalte biserici, 
s'a oficiat un asemenea parastas şi la Mitropolie 
fiind de fată reprezentantii tuturor autorităţilor 
civile şi militare. 

La parastas au asistat d. primar al Capitalei, 
dnii generali Iliescu, Cottescu, Zottu. Hârjeu, 
col. iBoboo comandantul pieţei şi toti ofiţerii 
comandanţi al trupelor din capiitală. Parastasul 
a fost oficiat de către arhiereul Teofil Ploeş
tcanu, vicarul Mitropoliei. 

La 1parastasul din CU1rtea de Argeş au asis
tat regina văduvă Elisabeta, regele f erdinand, 
regina Maria, principele Carol, principele Ni
colae, princesele Elisabeta şi Marioara. dnii mi
niştri şi membrii curţilor. După terminarea ser
viciului religios a avut loc un dejun la rcşedinta 
ireginei Elisabeta. După amiazi Suveranii şi dnii 
miniştri au plecat Ia Bucureşti. 
' Asasinarea· 1111 Alexandru Davfla. Din Bucureşti ne 

vine ştirea că fostul dk"ector aJ teatrelor Alexandru· Da
vila a fost găsit asasinat în locuinta sa. D. Davila avea 
o rană în tâmpla dreaptă, pricinuită de o lovitură cu 
un stilet. Asasinatul a fost descoperit de un nepot al 
dlui Davila, d. Racovită, care venise să cerceteze pe 
unchiul său. Trupul lui Davila, care era întins pe covo
rul din miilocul camerei, era în nesimtire. In urma alar
mei date au sosit la fata locului salvarea şj autorităţile 

sigurantei. D. Davila a fost transportat la spitalul Col
tea, unde a fost supus unei operaţii, fără msă să-şi re
vină în fire, deoarece stiletul a pătruns adânc în creeri. 
D. Davila a încetat din viată. 

Primele cercetări au stabilit, că Davlla a· fost vic
tima unui omor, pe timpu) încă când durmea în pat. -- i 
Asasinul care pare a fi însuş feciorul din casă al lui 
Davila, Ion Dumitriu, a rănit pe stăpânul său, pe când 
acesta dormea, şi· l'a lovit în cap fiindcă Davlla era ! 
acoperit până peste gât cu plapoma. Deşi rănit mortal, 1 

Davila avu,. totuş putlnta să se scoale şi să înainteze 
spre telefonul fixat în perete, al cărui receptor l'a şi ri
dicat din loc probabil pentru a cere ajutor. Rana lui 

însă era prea gravă. Pierzându-şi simtlrea s'a rostogolit 
pe parchetul odăiei, unde a si fost găsit în nesimţire, de 
nepotul său. A fost arestată mama presumptivului asa
sin, despre care se crede că a comis omorul din r.ăs

bunare. A fost deasemenea arestată sora asasinului. fe
ciorul de casă Ion Dumitriu a disIJiirnt de alaltăieri dl
mineata şi e urmărit. 

Asasinarea lui Alexandru Davila, o persoană prea 
bine cunoscută în cercurile bucureştene, a produs o mare 
emotie. 

„Honvezii'. „Berliner Lokalanzeiger" pu
blică sub acest titlu dela corespondentu·I său 
special trimis pe câmpul de răsboi declaraţiile 
generalului comandant al unui grup ci>mpus din 
regimente de honvezi. Intre altele comandantul 
general a remarcat tinuta eroică a bravilor sol
dati dela regimentele <le honvezj 24 şi 22.: 

„Iată un caz despre regimentul de honvezi 24 
din Braşov",-istorisi generalul comandant. „Ne 
găseam pe linia tBiala în fata unor forte covâr
şitoare a ·Ruşilor. Soldaţii regimentului de hon
vezi 24 detineau un punct proeminent - denu
mirea punctului nu o pot spune - al cărui po
sesiune era foarte importantă pentru desfăşu
rarea' luptei. In consecinţă ;Ruşii sloboziseră o 
neîncetată ploaie de şrapnele şi granate asupra 
acestui punct şi daseră atac după atac cu baio
neta. Pe honvezii mei însă, nu-i puteai clinti din 
Ioc. Insfârşit, când focul infernal devenise· insu
portabil, restul trupei evacuase punctul - erau 
rămăşitele unei oompanH, nu erau mai multi. 
Ei s'au retras, dar n'au făcut 300 de paşi îndă
răpt şi s'au aruncat din nou în acest punct, în
tărindu-se în el. Şi Rusii nti ·i-au putut scoate 
de acolo. 

Un caz siplilar pot spune despre regimentul 
-de honvezi 2! din Murăş-Oşorheiu. Un detaşa
ment al regimentului detinea: o bifurcătură de 
drum, care era: -de o aşa importantă încât Ruşii 
voiau să o cucerească cu orice pret. De cinci 
ori au dat •Ruşii asalt ·într'o singură zi împo
triva lor şi ori câţi cădeau dintre ei, ei arun
cau în foc noui forte.lnsfârşit soldaţii dela 22 
au fost siliţi să cedeze. iEi s'au retras scrâşnind 
din dinţi, dar numai câţiva paşi. Şi deabia le 
sosise în ajutor rezervele s'au aruncat cu o 
furie selbatecă asupra Ruşilor. Ca nişte smei 
loviau 1n 1Ruşi. Iată, Vă rog, soldatul ungar, care 
trebuie să se retragă! SfârŞitul a fost că sol<latii 
dela 22 au deţinut· iarăş poziţiunea lor ·de mai 
înainte, iar :Ruşii au jertfit în zădar, pe toţi cei 
100 de oameni ai lor". 

Regele Greciei a fost insultat. iOupă cum 
se anuntă din Atena, regele Constantin al Gre
ciei, dorind să· viziteze ieri la ameazi o bise
rică un flăcău sărind în fata lui din mulţimea, 
caire era adunată în fata bisericei, i-a strigat: 
Mizerabile! !Mulţimea revoltându-se la auzirea 
acestei insulte a sărit asupra flăcăului, bătân
du-l grav. 

Tulburări şi demonstratiuni n'au avut loc 
în capitala grecească. 

Economie. 
Noul preţ al tărâţelor. : 

Prin rescriptul ministerial Nr. lUl M. E. 
din 1915 şi cu considerare la art. de lege LXIII 
din 1912, privitor la disooziţiunile excepţionale 
şi la art. de lege LXVIII din 1912, privitor la 
trel>uintele răsboiului, încât pentru punerea în 
vânzare a tărâtelor, se orânduesc următoa
rele: 

comite transgresiune şi poate fi pedei:>sit cti in
chisoare de 2 luni, iar îri bani 1până la suma de 
600 coroane. 

§ 4. Aceste <lispozitiutti ihtră în vigoare în 
ziua publicării, <Iar n'au valoare asupra ţărilor 
croato-slavone. 

ln legătură punem în vedere, îhcât peritru 
mori, că ele sunt datoare a pune în vârtzare, îri 
rândul (ordinea) în care i s'au prezentat coman
dele, tărîtele dela cerealele (bucatele) ce le ma
cină sau pentru negoţul propriu, sau î11 schimbul 
unei taxe îri barii, sau pentru vamă şi a purta 
consemnare despre ele, care încheiată lunar~ se 
trahspune, împreună cu asem11ările, la inspec
tor. Contractele, ce s'ar fi înoheiat în această 
J)rivi11ţă înainte, ies din valoare. Tărttele rnii
cinişului dela morile, cari macină . numai in 
schimbul vămii şi singur pentru trebuinţele ca
sei măcinătorilor, cari nu pun nici ·grâu, nici tă
rîţe în vânzare, nu se pun în vânzare. Moara 
însă e în drept a ·pune ea însaş în vânzare şi 
pentru ori şi cine, care nit va face speculă, acele 
tărîte de grâu, de secară şi de orz, pe cari nu 
Ie-a putut vinde <lupă modalităţile de sus timp 
de 30 zile şi de cucuruz în timp de 1·5 zile. Ele 
au datorinţa să aducă la cunoŞtinta inspectori
lor economici cantitatea mai mare de tărîte ce 
o au; Dacă cumpărătorii nu dau sad, intreprin
derea de moră,r.it este datoare a da şi sacii pen
tru cari îşi socotesc câte cdr: 1.80 de 100 ahlgr. 
tărîte~ 

f.acetn băg~U.ori de seamă pe morarii şi pe 
economii noştri Ia aceste orânduieli. 

Sibiiu, 17 A·prilie 1915. 
COmitettif centrai al ,,Reuniunii române de 

agricultură din comitatu'J Sibiiu". 
Pant. Lucuta, preş. Victor Tordăşianu, secr. 

·Ultima o·ră. 
Ltrt>'te LA i;"RONl'IeRA'. BASARABIEI. 

Bueure~ti. - „Ziua", organul legatiunei austro-un
gare de ·aici primeşte dela corespondentul său din Tg. 
Burdujeni: 

- In cursul &festei siptămânl, a sosit, atât Austro. 
ungarilor cât si Ruşilor, puterrnce întirirl. Auatro-un-

. garli observând că Rusii încearci să faci tranşee În Ju
nd Boianulul, - pentru a se putea apăra într'un even. 
tual atac al Austro-1UJgariJor, - au deschi11 
asupra lucrătorilor de transee Ruşi, un foc ucigător de 
artilerie '1 mitraliere, silind astfel oe Rutf a se re
trage spre cimitirul oraşllllul unde au făcut front, inal; 
fiind sl aci descoperitl de A.mtro-ungari, au feet din noa 
atacati silindu-l să părăsească şi această PoZltiane li
sând peste JOOO de morţi. Austro-ungarii continuând 

. ofensiva au· bombardat PMl1ianlle Ruştlor de pe init• 
tlmlle Bolan-uiui şi care bombardare dureazi inel. 

Din sursi demni de toată Încrederea am putut anii 
că Austro-ungarii ocupi Pozitiunl admirabile în Buco
vina " Basarabia. 

Bombardarea cetătfl ruseşti Hotln contlriul. Trupe 
austro-ungare continuă să sosească spre intirlrea fron
tului din Basarabia. 

Stlrea dati de ,,Dimlneata", cumcă şeful statului 
major austro-ungar al armatei din Bucovina, s'ar fi 
stabilit definitiv la Hatna, nu corespunde adevirulul, 
d-sa se află actualmente la Doma-Vatra şi se asteaotil 
sosirea sa la Cernăuţi, împreuni cu contele Meran, eu• 
vernatorul Bucovinei, şi mltropolitul Repta. 

MARI CONCENTRĂRI DE TRUPE TURCE$1 IN 
PENINSULA DIN GALIPOLI. 

Berlin. - „Lokalanzeiger" afli din Atena, via Co
penhaga ci contingente mari de trupe turceşti 808esc 
În fiecare zi în peninsula din GaliPoll, mai ales la Kl
lidbahr. · 

Toat.tunurlle de calibra mare din ConstantlnoPol 
aa fost transoortate la Dardanele, unde au llOSlt de 
asemenea si un mare numir de aeroplane germane 
cari au bombardat cu succes vaPo&rele de transport 
ale allatilor, siHndu-se si se retragi. 

§ 1. Toate întreprinderile de morărit, după 
intrarea în vigoaire (în viată) a acestor dispo
ziţiuni sunt datoare a pune în vânzare, pe lângă 
asemn.area inspectorilor r. economici -(m. kir. 
gazdasagi felti~yelo) şi în cantitatea prescrisă 
de acesta, nu numai tărîtele de grâu, de secară, 
de orz şi de cucuruz, ci şi gozurile sau curătu
rile (neg.bina etc.) cu preturile de mai jos de I 
maja metrică (100 -chlgr.), fără saci, în care 
pret se cuprind şi cheltuielile de transport până I 
la gara (staţia) de încărcare şi anume: · BOMBARDAREA BULAIRULUI DE CĂTRE FLOTA 

l. Pretul tărîtelor de grâu, secară şi orz cu 1 ANGLO-FRANCEZĂ. -
17 coroane, iar I 

2. Pretul tărîţelor de cucuruz cu 1 O coroane. 
§ 2. Cu privire Ia măcinişul pentru armată 

Constantinopol. - După ştirile din Oalllpoll, vapoa
rele duşmane aruncă' din când obuze tn impref urlmlle 
Bulalr-ulul, dar fără a pricinui mari pagube. 

aceste <lispoziţiuni n'au valoare. I 
§ 3. Cel ce va călca aceste dispoziţiuni va Redactor responsabil: Constantin Savu .. ..; „.~ 
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