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Organ al Partidului Naţional-Liberal. 

II Apare săptămânal sub conducerea unui comitet II 
-

Dar dacă efortul inteleclual stă 
mal presus de cel fizic, cu atât mal 
vârtos va sta sus efonul religios mo
ral. A fost o vreme când ştlintâ nu Jo ne ~ronuntăm r 
era, dar religie totdeauna a fost. Viata 10 numărul recnăt 31 al zIarului 
spirituală a lumii radiase prin rtllgie. "Românul- dlo localitate a apărut un 
După catastrofe mari semnele crediuţil 
apar mal intâi. După cutremurul din articol Bcris de ua bun român, din 
Bulgaria, la Cii pan, pe ruine, s-a rl- care respiră căldura sufletului romil-

/ubitd Tlnerime, dicat mai tntalu o cruce ,1 oamenii nesc şi se expri mă o foarte bine şi 
Onoratd Adunare GeneraM, s-au Închinat. Ştiinţa, sportul vin in adânc motivată ingrijorare "văzând că 

Mari şi minunate sunt călte Provl- urTn~~legem sportul că voieşte sii 1n- ace] elan. acel exaltat românism de 
dentei. Smereol Mea tn anul 1913, ca tregească scăderlle produse de mecha- pe vremuri. a inceput să piardă din 
student universitar în Budapesta, eram nizarea vieţii şi de lipsa legăturii cos- ce tn ce mal mult din valoarea sa
ÎO comitetul Socletăţll .Petru Maior- mice Datara, care mai ales la oraşe şi 001 românii cart odată ne-am lAsat 
şi am contribuit cu viu Interes ca o e vizibilă. Car să nu cădem în exa- frântl pe roaU, tăiaţi io săbii şi spân
echipă sportivă a acestei societăţi să gerărl. Apostolii culturii fizice să se zuratl in furci pentru el, acum deo
se intreacă la Arad ca membrii so· ferească a divl'oiza preocu ă '1 P riie spor- dată ne retragem de pe arena, pentru 
cfetăţii "Gloria". Astăzi, după 15 ani, tlw. 
Iată-mă În rolul de patron al acestei 10- Sfânta Scriptură De spune ci Du- a ne pune tn serviciul zeului roşu al 
cletăţl sportive din Arad. Am primit m[]ezeu' a făcut pe om tărână luând Interoaţionalismulul. 
aceasta onorifică insărcinare pentru din pâmânt (Facere 2. v' 7). Sfântul Acestea cuvinte de aar Izvorite din 
care vă mulţumesc călduros dela 10- Apostol Pavel zice: "Au nu şUţl că o Inimă c!lTat românească (păcat cA 
cui acesta şi tin să vă asigur că cel trupu] vostru este locaş Duhului sfânt nu·şl iscăleşte numele autorul) carac
puţin cu partea poetică a vieţII mele ce locuieşte intru voI... Proslăviţi dar terlzeazl trista dar adevărata sltua
voiesc a fi cât mai des În mijlocul pe Dumnezeu in trupul vostru şi intru 
DVoastră. Duhul vostru, care sunt ale lui Du- ţlune in care se află o Însemnată parte 
Căci DVoastră faceţi parte dIn ge- mnezeu". (1 Corinteni: 6 v. }9-20). a oamenilor noştri, aşa numiţi .IDte

Deraţia care trebuie să muncească mal Acelaş Apostol zice: puneţi trupurile lectuaW. 
mult pentru consolidarea scumpei noa- voastre jertfă vie inaintea lui Du- Te surprinde faptul când vezI că 
stre tărl, ieşită din dreptatea divină mnezeu". (Roman 12 v. 1) acelaşi .. intelectuali", cari pe vremu-
şi din jertfele câmpurllor de luptă, Blserica nu condamnă deci educaţia rile subjugărei naţionale purtau stegul 
Orice năzuinţă de perfecţionare este fru- fizică ci poartă grlje ca să nu se e-
moasă dacă este în armonle cu te- xagereze, acredltându-se tendinta ce- celui mai inflăcArat nationalism, azi ti 
meliile morale, mal presus de mintea lor cari aşteaptă înfrăţirea lumii dela vedem desbrăcaţi de orice simţ ro
omenească ,1 mal pre sus de nre, pe mişcări sportive. Alăturea de j[]grlji- mânesc, aruncându· se cu totul in 
care e clădită viata omenească. In a- ;. rea fizică trebuie să stea şi cultivarea viitoarea societăţiler străine, juc!nd 
cest inteles am crnut Smerenia Mea literaturii, I muzicei, a artei, a sUfle-1 csardas--urile şi batjoi:orind fot ce 
să colaborez cu DVoastră. Căci sunt tulul religios. Căci să ~tim adevJrul "- - ~ - . - h 

sigur că precum DVoastră in cadrul că mântulrea, consolidarea noastră vine _. _. - - :ar" 

acestei societăţi cultivaţi educaţia fl- dela suflet. Educaţia fizică să ne fie deslnteresat către societatea OVoa-
1.1că, nu ~eţi da uitării nici educatia un mijloc de. consolidare sufletească. stra. Arătaţi şi OVostr! interes in ten
mora!ă religioasă Departe să fie de noi scenele re gre- iiv către sfânta Biserică ce o conduc 

Am citit că între şampionul lumII tabile, ca acelea când in trecut cama- în aceste părţi ale scumpei noastre 
la box Gene Tunney şi marele dra- razi ai sportului, dar .de .. sâDjle streia, ţărH Fiţi model În alipirea către Rege, 
maturg englez Bemard Shavv a-a le- nu au agreat pe sportlştlt românI. An~ tron şi Patrie. Cultlfaţl Duhul cama
gat de curând o strânsă prieteniE", trenarea muşchIlor fără antrenarea su- raderiei, al buneler raporturi in sod
Acest champlon nu peste mult va lua fletelor in Duhul dragostei este cu etate. Sunt sigur că aşa faceţi. Sunt 
doctoratul in FIlozofIe la Sorbona. EI neputintă. mândru că pot fi in fruntea unor tI
r~cunoaşte prin aceasta că efortul In- In intelesul aces1a, deşi poate am neri cu asemenea însuşiri alese şi vă 
telectual trebale să fie mai presus de trecut peste rolul ce trebuie să-I am zic dIn Inimă curată: Să trăiţi intru 
cel fizic. ]n chipul acesta a prins ge- ca patron al DVoastră, Vă rog să pri- multi ani! 
,tul champioDulul Tunney, scriitorul miti cuvintele mele ca Izvorând din Cu aceasta dorinţA deschid şedinţa 
nostru Camn Petrescu. dragostea ce o port in Chipul cel mai festivă a Societăţii t:Giorla" . 

Când partidul nationaHărănist 
visează con1inu densensiuni în par
tidul naJional-liberal şi plecarea 
guvernului, la deschiderea parla
mentului in prima zi îşi vor ve
dea distruse toule aceste visuri. 

Arad 14 Octomvrie 1928. 

este românesc, bagatelizâod atât tre
cutul cât şi prezentul românesc şI nu 
se sfiesc a glorifica cultura, viaţa pu
blică şt Istoria călăilor neamului nos· 
tru, - şi chiar şi in familia lor acasă 
vorbesc aumat limba azlatlculul Arpad. 

Tot mai des apar cazurile căsăto

rii10r cu streinU şi ce-i mal grav, ca 
urmare acestor căsătorit (cari pe vre
murt erau anatemlzate de opinia pu
bltcl româneasc") - este maghiariza
rea familiei. 

Dar şi mal dureros este faptul despre _ 
care face amintire autorul articolului 
aparut in "Românul" - că pe munti 
din intelectualii noştri il vezi părădând 
cu culorile internaţiona1fsmulul şi a 
falsului umanitarism - Intrând In şi
rul apostolilor falşl al umanltarisma
lui şi servlodu-i pe aceştia, tn mod 
Inconştient servesc pe câlăIf neamu
lui nostru. 
Până aici suntem in toate de acord 

cu bunul român ce scrie articolul sus 
menţionat in ziarul "RomâDul". 

Am fi fnsă foarte eurtofl să ştim ce 
părere are autorul despre acei Intelec
tuali români şi despre acel partid po
litic românesc, - care·şl trimite pe 
toti fruntaşii să la apărare comuniş
tilor cari au complotat contra slgu
raDţei Statului romAn ,1 atAt caşl apă
rătorI in proces - alături de Costa 
Foru, Barbusse sel. precum şi ca maJ
tori se prezintă ,i-i prearnăreşte luân
du-le apărarea? 

Este UD simptom dureros procesul 
comuniştilor dela Cluj unde s'au ada
Dat toţi fruntaşii partidulUi N. T., caşl 
apărători at comuniştilor şi unde un 
"fruntaş" D. ţ, deputat, fost ministrII 
al partidului Manlu, afirmă că a fost 
~.i!~ ~ine sub ungur!.:.-::-' 

Intrebam, oare nu este aceasta o 
ruşlDe natională n? 

~~ 

~~ntru n2~m Si ~~ntru 19~9. 
fragmente din discursul părintelui 
senator Dr. Gh. C'uhandu. tinut 

la Senat. 

suprapunere a intereselor sfrdin'? dea- privinţă faţă cu guvernatorul de orI· şi aa efe·.:tal polWc cA existind ,i iZ 
supra intuest/ar româ'ieşti şi la supra- gînă română, dar catollc ş\ el, dieta oeiesfilnlată această stare de drept 
punerea pretinsel sl.lveramtaţi papale ungurească s'a adresat cu protest că- publlc, avem tocmai în aceste legi un
deasupra suveraniftlţii noastre naţio- tre Papa, timbrându-t inlerinţa ca o gureşti Il'.desfilnţale un temei legat 
nale şi de Stat. inovaţie. Iar sub regele Mateias fjul de impotnvlre fat~ cu asaltul paplS-

I Cum se aparau Ungurii catolici de 
Popa? 

, Papa Romei vrea puterea politicd'şi 
la noi. 

O-le preşedinte, d-Ior senatori, pro-
iectul de lege stă, illtâl de toate, in 

, dezacord.:u Conâtitutia, prlt] aceea că 
i se abate dela slova şi' spintul ei. Con
i stitutia nOTmeaz\ (art. 10) cu vigoare 

Imperativă pentru orice legiulre ce i-ar 
Socceda in tlmp, că sunt desfiintate 

I orice privilegiI. Iar prin act. 22 din 
Constituţie se Impune in mod cate
goric principiul suveraoităţii legislative, 

i după care raporturile dintre dlferltete 
culte şi Stat se vor stabili prin lege, 
deci după ConstituţIe numai prin lege 
se pot reglem eata şi raporturile cul-

. tulul catolic din România. 
Ce motlve avem noi, Statol român, 

t fiurit şi sasţinut de elementul autoh
t ton românesc şi ortodox, să facem 

cultul papalităţii, să ne inha.măm la 
carul politicei cODcordatare cu Roma? 

• Nu pot intelege şi DU yoiu ioţelege 
Diciodată cum se poate ajunge. ioţe
l~&: pe temeiuri obiective, la aceastA I 

Nu pot price pe acest lucru! guvernatorului se Intetzice, prin legea mulul. 
Vă voiu arăta şi cauza de ce nu 19 din 1471, oricui dlo locuitorii ţarii Temeiurile legale, deci de acelea 

pot pricepe a:est lucru. Ş1 annme voiu de a s~ adresa fie şI numai cu jalbe cari ar hvori dIn d:eptr,J1 public tln
cita mal intâi câteva "~gi ş( câteva către Curia Romană .spre pal{uba li- gar şi cari să poată indatora la io
fupte concluderde an istod3 Ung .. uiei ber:ătll tărit-. cheerea unui concordat pe baza de a 
catol'ce şi din dreptul public ungar In condicele de drept' public ungu, trebui să recuno~ştem o situaţie avuti 
cu privire la raporturle sale cu pa- numit Trip3rtH, al lui Werbijczy, care anterior de cultul catolic ce l-am mo
paFtatea. Aceste legi şi aceste fapte tste o codificare dela 1514 a Statului ştenit in parte dela U'.'garia, Uef1le
sunt conch:dente in sensul că, dacă ungar, se spune îa partea 1, titlul 11, Dea temeiuri lipse!.: cu desăvârşire. 
Statul ungar s'a apărat - nu numai I că Papa nil a avut in UngarIa in ce Din contră, da-::ă vom examina Is
in epoca sa de S. tat national şi con- I priveşte numirea beneficianţilor biSf!- toria ,i dreptuJ pUDI1c ungar mai de
fesioaa! caatoltc. ci şi in ipostasul t riceşti nici un drept afara de eli al aproape. vom găsi că in el se cuprind 
său de Stat modem confesional - de cOI1!irmttii A-:este dispoziţii se repe- şi măsurile de a.:eJea, prin cari ie mo
ingerinţele papalltăţii, acelaş drept şi tese necontenit io cursul veacurilor. tivează o ingrădlre oarecare, pe care 
aceleaşi daTorii de apărare a suvera- Ba Cardînalul Pazrnatly Peter, un un- proIectul de lege (an. 24) ,i-o impune 
nităţH noastre nationale se impun gur dela Oradea de naştere, ajuns mi- faţă de toate cultele, 
nouă, ca St~t român, mal mult decât tropolit primat al Uoguiei, intr'o COD- lncepând de~a Col om an 1. din vea
oricărui Stat apusean. traversă pe tema putt'rilor Papei se cui Xl, care a Introdus in mod for-

Toate I~ glle ur gureşti privitoare la provoacă chiar la legea de Stat dia mal in dreptul publ1c ungar, dreptul 
numirea eplscopllor şi arhiepiscopilor 1492, după care cine îşi cauti dreptul de .. placet regal", care invoJvă o cen
romano-catolici, dimpreună ca a C.I- dlre.:t la Papa ,1 cu incoDjuru] fac- suri regală cu privire la dlspozltfuDile 
nonicHor bisericii catoUce. reurvau torilor judecătort:ş.tl de Stat, aTe u-şl venite de~a Roma, $i trecând pe 1. 
Regelui ungar acest drept. pe care piardă slujbi daci este persoalll bi- Regele Sigismund şi până la Regele 
l-a exercitat pană şi guvernatorul Ioan serlceas:ă ci de ute mlreaD aă-şi Pranz losef, regii UDgarl au fient uz 
Huniade, deşi DIl fuSese Domnitor in- piardă capal de această prevenţle din partea ,1 tit 
coroD"'t. Evident, era vorba de exer- Nim~ni ou-mI va putea dovedi că 10105al Statului. Astfel firi clauza de 
citarea unui drept majestatic fi nu al aceste legiuiri uogureşti de Stat ar fi .placet- din partea regeiu~ - in UD
Pape!. Când Papa s'a aşezat pe punct fost desfiinţate de legislativa ungllrea- garla ,i tot aşa şi in aJte State -
.te mâDec:are contradfctorfu În această ISCă. Deci ele ,i azt staa in picioare t nici UD dei:re1 dolf"utic şi oicl o 1111-

> ") 
• t 



Pilg. 2. 

PRIMĂRIA 
Comunei Macea. 

. .,. 

PUBLICA ŢIUNE. 
In urma nereuşitei 1. llcitaţii, 

ţinem o nouă licitaţie publică la 
data de 30 O etom vrie 1928, oarele 
9 a. m. pentru furnizarea ator 10 
vagoane lemne de foc, calitatea 1. 
esenţă tare necesare Primăriei, 
Notarului Scoalelor de Stat din 
comună. 

Licitaţiunea se va ţlne in biroul 
Primăriei, cu oferte scrise. fnchise 
şi sigilate, cu respectarea dispo· 
ziţiilor act. 72-83 din Legea a
supra ContabUităţH Publice. 

Caietul de sarcini se poate vedea 
zilnic in biroul Notarial intre 
oarele oficioase. 

Amatorii vor depune deodată 
cu oferta, la casseria comunală 
şi o garanţă de 10 % dln suma 
oferită. 

Macea, la 5 Octomvrie 1928. 

No. 1465 i 1928 
'No. 752. 

••• 

Primăria. 

ROMÂNIA 
Notarialul Şebiş 

PUBLICAŢIUNE 
Primăria corn. Şebiş aduce la 

cunoştinţă generală că in ziua 
de 22 Octomvrie a. c. oarele 10 
va ţinea licitaţie publică, in localul 
primăriei pentru darea intreprin
nderei a lucrărilor de edifîcare 
a unui Abator. 

Licitaţia se va ţine In confor
mitate cu art. 72-83, şi condi
ţiunHe generale pentru intreprin
deri publice din legea contabilitătii 
publice cu oferte tnchise şi si
gilate. Concurenţii vor depune o
dată cu ofertele şi garanţia de ] O 
t/o din valoarea lucrărilor total. 
82737 Jei. 

Lucrările se vor face conform 
devizului şi planului aflător la Pri
mărie. Cele~aite codiţiuni se pot 
vedea la primăria Şebiş in oarele 
oficioase. 

Şebiş la 15 SeptemvrJe 1928. 

No. 1507 I 1928. 
No. 748. 

••• & 

Primăria. 

sură de caracter administrativ bIseri
cesc, venite dela Roma, nu puteau fi 
nici publlcate măcar, şi eli atât mai 
poţin t'xecutate, făU învoirea puterii 
de Stat. 

Deci, alt lucru ce nu~l pot pricepe 
de ce atâta consideraţIe fâtă de dogma 
Romei şi fată de puterea Romei, care 
dogma şi putere sunt in contiuuă e
voluţie cu dela sine putere şi autoritate? 

Placetul regal, în U oguta, a fost 
practi~at 800 de ani, până la anul 
1800, când a fost desfiintat, dar fu 
restabilit prin ordinul ministerial din 
10 August 1879, Indată după ce s'a 
proclamat la Roma, in sinodul Vati
can, dogma despre InfatHbilitatea şi 
putere!l suverană a papei. 

Incă din ] 370, din luna Februarie, 
d.nd in Austria se ştia despre năzu
inţele din stnodul Vatlcau pentru pro
clamarea fnfaHibUIUl.ttt papale, minis
trul Beust incearcA să-I prevină pe 
papă - cu care avea deja un con. 
cordat incheiat - sit uu se declare 
Infailibil, căci in ace.t cu va lua mA
suri de apărare. Dar in zadar. Urma· 
rea fu ci, 7 zlie dupA proclamarea 
lofalHbllltăţU papel, ministrul de culte 
şi Instructie din Austria, baronul Stre
mayr, ii propuse impAratului si de
clare concordatul de desfiintat, ceeace 
8

1
• ş\ făcut. Stremayr, care fusese 

mal de malte ori ministru al cultelor I 

TRIBUNA NOUA 

B I SER 1 C A. 

Eşit-a sămănătorul ... 
Cetlod acest inceput de evanghelie 

al du minecII XXI-a imi reamintesc 
de nainte cu 3 Juni, când pentru În

tâia-oară a eşit intre rubricele acestei 
gatete tâ/cuirea mai apoi fvangheli
zarea Sfintei Scripturi. 

luca VIII. 6-]6. 

Nr. 42. 

in mod activ prin lucrări fapt/ce. Cu 
veceroia de Sâ.mbătă din 27 act. ofi
ciată la CatedralA se vor incepe misiu
nile (cuvântărl, mărturisiri, împărtăşlrl 

cu sfintele Taine) pentru publicul mare. 
Cel cari vor să se numere lntre cel 

buni, aleşi dintre cel Iăpădati pe dru
muri, aruncatI in pietriş şi martirizaţl 

printre spinj- toti aceşti buni creştini 
să se apropie de sfânta biserică par
tlcipând efectiv şi act:v la acele misiunI. 

Aceasta este fapta cea mai apro-
A Ieşit modestul sămănător să se

mene şi În această brazdă trasă de 
condeiu. Cetită şi !spltltă sămânţa, o 
bună parte dlntrâosa va fi căzut pe 
cale; s'a rlslp!t pe drumurile bătă

torite de neîndurata copită a timpului 
modern. Fără îndoială că o parte in
semnată din sămânţă s'a nimicit lip
sită de cea mai mică nădejde de rod .... 

cu paşt repezi de fericirea deplină şi 

in această viaţă grea şi nestatornică. 

Veniră insă splnoasele griji lumeşWbo
găţ!a şi plăcerea materialA a traiului 
tilnic. Şi iată că plăpândele incepu
tur! de viaţă creştinească se sf.1şie in 
sfărâmlturl sub segeţile copleşHoare ale 
preocupărilor materlallste .... 

piată creştinească acelor "cari cu inima ~ 

curata ~i bună, auzind cuvântul îl fin 1 
Dllpă această Îotreită risipă de se

minţe: cale, petrlş şI spini, oare a mal 
rămas ceva? 

- O modestA cantitate cade pe pă
mânt bun. 

şi fac roadd fntru rabdare". 
C. Turicu. 

Avizăm şi pe aceasta cale toate fa
millile ortodoxe, care or dori sd găz
duiască dmtre pilrinţti preoti misfonari 
in zrlele de 25-28 1. c. din priltgilll 
Congresului misionar. Areastd dorinţd 
să o aducă la cUllOştinţa Oficiului paro
hial ortodox (Catedrala ortodoxd), ind/
când adresa exacta. --•..• ---

t 

J 

Idolii veacului cărora se închInă 
muritorul zilelor noastre, au inghitit o 
bună parte din cuvlintul tâlcult şi 

evanghellzat sufocându-I ori ce mani
festare in momentul apariţiei lui. Ochii 
cetltorulul aa alergat peste rândurile 
scrise in vreme ce mIntea il sbtua 
aiurea şi Inima se găsea angaj ati in 
alta parte. Cuvintele sămănate pe 
brezdele cleioase a'e slovei s'au rIsi
pit sub privirea fixă, rece şi dlstrată 

a unei însemnate părtl dintre cetltorl. 

Un număr mo lest dintre cetitari şi 

15pititorl au stăruit intru răbdare atât 
la acele tâlcuiri de scriptură, cât şi la 
cele evanghelizărl straduind sd rodea
sed cuvântul prin felu 1 lor de viată la 
care au hst trdţl de tâ/cairi şI la 
aplicări le in fapte de caritate creştl

ne3s:ă vll'ţuind Într'o Intimă legătură 

cu Mantuitorul dlrigeaţt de acele 
evagh.elizări. 
Mă bJcur crc!ând, că toţi acel dl,n

tre cetitorii tâlcuirilor şi evanghelt· 
zăriJor de pauă ad cari ml·au adresat 
câte un cuvânt de indemn exprimân
du-şi aderarea lor dnhovnlcească, sunt 
in acelaş ti mp şi fructuosul agru pe 
al cArui brazde grase cuvintele Dom
nului căzutl! ca seminţe, vor încolţi, 

creşte ~i spori in roade. 

REGt\TUL ROMÂNIEI (: 

O altă parte a seminţei a căzut nu 
departe de cale, in pietriş. O.::hll cer
cetătorilor s'au oprit la slovele 
ScrIpturii, Inima a tresărlt pe un 
mo ment in faţa aplică rllor evalJgheli
zate, voinţa a luat o spontană Şi in
sufleţit! declz\une. S'a pornit reface
rea sufleteascA, s'a apucat calea cea 
nouă: cristiană. A ţinut insă numai 
cUpele când se găsea sing Uf , scos 
dintre familie, prieteni, lume. Indatăce 
apar aceste, biruinta Cuvântului iace
trad. Se sfărimă curajul deliberărI! 
de voinţă, punerea în aplicare a ho ... 
tărir~lor se nimiceşte fără nici-o urmă. 
Entuzlasmuj se prabuşeşte deodată cu 
risipa cenuşii focului de pile .... 

A treia parte a seminţei se resflră 

în mijlocul spinilor. Pământul pare 
potrivit, căci încolţeşte sământa. Cresc 
insA spinII şi fragedeJe loze se sfăşIe 

de crudele săgeţi... Soartea aceasta 
tragică e rezervată şi acelor incolţiri 

duhovniceşti ale cuvântului trecut in 
cele d intâl fapte cre şUneşti săvârşlte 

de cetitorII, cari entuziasmul celor de 
mai nainte l-au pus îo fapte căştl

gând noul şi nepretulte bucurII du
hovniceşti. Perseverând se apropiau 

Roadele nu pot fi vădite altfel de 
cât prIn fopte. 

- Poate veţi ~f(de că mă gândesc 
la fapt ~ mari? 

- Nu. Este vorba de hl?te mici, 
ce par fără insemnătate, dar cari să 
vădească o oareş:are activitate pelltru 
Cristos. 

Avem chiar UD prlleg!u nimerit de 
a ne ardtd această activitate creştI

nească printr'o manif~stare. Suntem În 
pragu] Congresului Preoţilor Misiollarl, 
ce se va tine la noi În Arad in z.llele 
de 25-28 a lunei corente. Vor parti
cipa pe lângă toti preoţii mislonari 
dela toate Eparhille din Ţară şi câţiva 

1. P. S. mitropoliţl şi episcopi. S'a În

tocmit pentru aceste z\le iectat un 
program bogat şi interesant teoretic 
şi practic. 
Să p<lrtlcipăm deci cu tot sufletul 

la această activitate pentru Cri 5tos, 
urmărind programul publicat şi partl
c1pand la partea practică - mlslonară 

Prectura jud. Arad 
Servo Fjnanciar şi Economic. 

PUBLICAŢIUNE 

Se aduce la cunoştinţă publica, că 
in ziua de 30 Oct. 1928 orele 12 a. c 
m. se va ţine in localul Serviciului ~' 

Financiar şi Economic dela Prefec- Ş' 
tura judeţuluI Arad, IIcltaţlune publică V 
cu oferte 1nchise in conformitate cu o 
art. 72 şi următorii din legea Conta- îr 
bilităţli pudlice, pentru darea in arendă al 
a Imobilului dela spitalul public Bu- p 
tenl, cu No. top. 297 -a inregistrat 
in C. F. sub No. 626 a comunei Bu- le 
ten! pe ti mpul dela 30 Sept. 1928 
până la 30 Sept. 1929. l~ 

Caietul de sarcini se poate vedea 
in biroul Serviciului Financiar şi Er.:o
nomic tn zUele oflcioase Între orele N 
11-13 din zi. 

Amatorii vor depune odată cu ina
interea oferte şi o garantA de 500 din 
suma oferit.!i. 

Arad, la 6 Octomvrle 1928. ( 

p. Prefect, Şeful servo 
(ss) Dr. Lavar (ss) Stanca 

No. 28132 --•.•.. --
şI instrucţiunii În Austria, spunea lm· iectul nostru de Ifge al cultelor, con- organ de suveraoltate natlonală Ilm[
păratului despre noua situatia a pa- ducătorii Statului român n'au tras din tată, faţă cu puterea nelimitată a Papel. 
palităţil: "In locul vechei puteri bise- insu, dreptlJI publ:c ungar şi mal ales (Lăsând o parte din cele spuse cu 
rlcqti Istorică şi limitată, a venit una din Istoria recentă a Statelor politice privire la examinarea Concordatului, 
nouă nelimitată şi nelimitabllă. O ast- moderne, cuvenita concluziune pentru părintele senator a continuat, după e 
fel de putere Inspiră dela început ne· îngrădire şi de apărare a suveranltăt,j cum urmează:) u 
incredere şi gri je". la noi? La noi Statului român, ci s'au ·Iăsat Ispitiţi la D-Ior senatori, n'aş vrea să abuzez 01 
cari nu avem nici măcar comunitatea incheierea unui condordat în condititle in nicI un caz de răbdarea binevoi-SI 
de credInta. cu Roma, se admite in cele mal jignitoarel toare, care m'a onorat şi până aci 
proiectul de lege, tocmai atribuţiile de Concorda/ul prevăzut in ari. 5 din Dar, aşa simţesc, mal sunt incă multe 
suveranitate papală şi încheerea con~ prOiectul legI! cult~lor, se Întemeiază lucruri de un carader IstorIc şi poli
cordatului pe acest t~mei, pentru care tocmai pe principiul de putere suve- tic real şi de un ioalt interes, astăzi 
Austria desfilotase concordatul. raDă a papa!jtăţll, putere care nu e când este vorba de legiferare Îa ma-

In curând în Ungaria se intâmpJă dela Dumnezeu ci e un product al terie de culte. 
lucrul următor: Episcopul romano--:a- Istoriei universale. Impotriva acestei Aceste lucruri le spun tn legătură 
tolle Jekelfalvssy Vince dela Alba Re- puteri s'a ridicat biserica in mal multe cu un mare eveniment de drept pu
gală publicase decretul papal despre rânduri chiar şi În Apus. bile din b:serlca apuseană. E vorba 
InfaHlbllitate, fără ca acel decret să fi ŞI atunci, Întrebarea vine dela slue: de noul co4iiice de legiulre bisericească 
obţinut aprobarea regală, Iar urmarea De el. tocmai noi, Statul şI poporul romană, ,.Kodex iuris canonici". ln
fu dI episcopul a fost citat în faţa român, să facem cultul omnipoteneţei trodus la 19 I 8. 
consillulul de mlnlştri dela 12 Sept. paplsmului şi să-i deschidem drumul După acest codlce cu abatere dela 
1871 şi 1 se admlnlstră o dojana şi spre Orient piste trupul li peste sufle- rrgula de drept canonic al veacurilor 
o reprobare fn numele regelui. tul poporului şi Statului român şi si premergatoare, intreagă puterea bise· 

lntreb eu acum: Şl-a schimbat, oare, ne dăm legaţi acestei omolpotenţe rlcească este centraltzată exclusiv rn 
papalitatea dogma de iofaH1bllitatea prlptr'un concordat? mâna Papei, care o exercită in modui 
şi aspiratIIle de putere nelimitată, de Căci Iată, dlor senatori, pe scurt, ce cel mai absolutist. Această idee Inte· 
atunci şi până azi? ŞI: cari sunt io- prIncipII şi dispoziţii se cuprlDd in acel grală şi rxecuslvlstA, despre puterea 
tuesde şi motivele, ca acestei puteri, concordat. Papel, este trecută şi ln concordatul 
"neUmitată şi nelimltabUă". cum ii La temelia lui stll principiul puterii român. 
spunea ministrul austriac Stremayr. absolute a papalităţii, Iar din intrtg După acest codice de drf'pt canonic 
siH deschidem pOftIta de tntrare peste contextul concordatulul se întrezăreşte (canon 100) papalltatea are persona~ 
legislativa română şi 5pre diminuarea o situaţie privilegiată pentru catolicii lUate juridică de drept divin, deci nu 
suveranltâtll noastre naţionale? obţinută nu prin legi, ci peste capul ar mal trebui s'o recunoascl şi Statul, 

E de mirat, deci~ ci in cazul ca pro- I legislatiei romane, care astfel este un I sau ar trebul si o recunoas ~A oecon-
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Prefectura jud. Arad 
Servo Financiar şi Economic. 

PUBLICAŢIUNE, 
Se aduce ]a cunoştinţă publică, că 

in ziua de 30 Octomvrle 1928 orele 
l2 a. m. se va tine În localul Servi
ciului Financiar şi Ewnomic dda Pre
fectura jUd~tlllui Arad, lIcltatIuoe pu
bllcă cu oferte Înc.hisă în conformitate 
cu alt. 72 şi urm~torll din legea Con
labilltăţll publice, pentru arendarea 
dreptului de incasarea taxelor de vamă 
pentru podul jud. de pl ste Crişul Alb 
din comuna Vărşand pe durata dela 
1 O.:tomvrle 1928 până la 1 Octomvrle 
]929. 

Caietul de sarcln! se poate vedt:a 
in biroul ServIciului FinanciAr şi Eco
nomic in zilele oflcloase Între orele 
1I-13 din zI. 

Amatori! vor depune odală cu fna
Intarea oferte şi o garantA de 10% 

I dIn suma oferită. 
Arad, la 6 O.:tomvrle 1928 
p. Prefect, Şeful verv. 

(ss) Dr. Laza,. (S5) Stanca 
No. 3~]33 - .......... ........ 

PRIMĂRIA 
Comunei Glogovaţ 
PUBLICA ŢIUNE. 

Se aduce la cunoştinţă publică 
că licltaţlunea pentru edarea con
strulrU şi reparării gardului la 
şcoala de stat din Ologovat se 
va ţinea in 3 Noemvrie 1928. 
ora 9 a. m. in localul primăriei 
în conformitate cu dispoziţiunHe 
art. 72 { 83 a legli Contabilităţii 
Publice. 

Suma devizului se urcă la 
lei 15.000. 
Glogovaţ, la 2"' Septemeivr 

1928. 
Comitetul Şcolar Rural din 

Glogovaţ 

No. 1119 I 1928. 
No. 744 

Oroloage şi ' bij uterii 
cu cele mai ieftine preţuri 

se capăta. Ia firma 
Csâky 

l'ad visavls cu biserica lutherană 
o. 738 

ditiooat. Concordatul nostru a recu
oscut-o prln art. 9. După canon 15]8 
apa este supremul administrator şi 
Ispensator al bunurilor bisericeşti, 
ecl le poate da cui vrea şl când vrea, 
'um a făcut- o cu biserica romaDO ca· 
oile! din Cluj. A recunoscut-o şi pe 
sta concordatulul. Plin canonul 1495 
apa lşi aroagă dreptul, ca indepen
ent de Stat si cilştige avere. Acest 
rept i s'a recunos:ut de jumătate 
od j s'a trecut io concordat drep-
1 de dispoziţie cu privire la averile. 
tollce dela noi, fără a se fi pronUD

at l~gi61ativa noastră. 
Aduc acesta exempl!ficaţU pentrucă 

l legătur! cu aceasta să vă pot cita 
'~te lucrări dintr'o publicaţie de drept 
ternational, apărută Il 1922 in co

.etla • Das VC\lkerrecht" din Frelburg 
Brelsgau .Dle papstllche Dlplo

atle M der Arthllr Wynen, ad'tocat al 
ibunaluIul Curtel romane numit "Rota 
oman.". Cartea s'a publict cu obl
nuitul .ImprlmaturM al ch lrlarhului 
. cat. din Frelburg 1. Br, deci avem 
e a face cu o lucrare de o autentică 
formatie oficială catolică. In această 
eTare, autorul oe spune la pag. 146, 

Papa este o putere politica de 
lmut rang şI că sfera sa de putere 
IIticd se intinde peste intreg pdmân-

TRIBUNA NOUA Pag.3 

PRIMĂRIA 

Comunei Ineu 
PUBLICATIUNE. n

it Ghete şI Pantofi pentru bărbaţi cu Iei 

U SO ~I 520. Pentru Dame pantofi moderni cu 
II lei 460. Pentru copil cu I20. Oficlan

ţilor le facem reducere cu loo/B din preţurile de ga-
, 

Primăria comunei Ineu ţine li
citaţie publ ică in ziua de 19 No
emvrie 1928, orele 10 in loelula 
primăriei pentru i ngrădirea ci
mitirului in lungime de 3S0m. 

lantar. Marcu Dota 

742 
mllgazln de ghete şi modă 

Arad Bul. Reg. ferdittaod No. 27. 

Devizu) să poate vedea in bi
roul notarial în decursul orelor 
oficioase. 

- t ................ .,.. , u- :(' ..,. ,* ...... 

Licitatia se va ţinea tn confor
mitate cu dispoziţlu~i1e legei con
tabilftăţjj p u b 1 i ce cont. Art. 
72-83. 

Ineu la 4 Octomvrie ]928. 

~e c~niti baei li pentru distrugerea şobola
U UiJU U nilor şi a şoareciJor, 100 lei porţia 

Iutreprinderea Matteine, 
Arad, Str. Bucur 15-17. 

FISCHER OSZKÂR. 
No. ]576 I 928. 
No. 747. 

Primăria. 

-~ ........ --
PRIMĂRIA 

Comunei Pădureni. 

Publicaţie de licitaţie. 

fi 

Prtmăria MUllicipiului Arad 
Serviciul Administrativ. 

Nr. 20891 I 1928. 
Publicaţiune. 

Se aduce la cunoştinţă pubH
Primăria Comunei Pădurent că. că la Serviciul Technic al Pri· 

Erdeiş. Jud. Arad În urma hotă- rnăriei Municipiului Arad, se află 
rârel consiliului comunal No. 19 vacant un post de arhitect, care 
din 21 Septemvrie 1928 aduce va putea fi ocupat şi de un in
la cunoştinţă publică că ospătă- giner de poduri şi soş~le, cu sa
ria, proprietatea comunei "Hotelul Iar de bază de 1850 Lei plus 
Central U dimpreună cu toate toate accesoriile legale. 
apartamentele, se va da în arenda Doritorii de a ocupa acest post, 
prin licitaţie publică pe restul de pe lângă cererea, care se va 111-
3 ani.. începând dela 1 Ianuarie nainta în termen de 30 zile dela 
1929, până la 31 Oecmvrie 1931 data publicării În Monitorul Mu
in ziua de 10 Noemvrie 1928, nicipiului Arad vor anexa urmă
ora 10 a. m. in localul Primăriei toarele certifîcate: 
Comunale. 1. Extrasul de naştere, 

La licitaţiune se poate con- 2. Certificatul medical dela me· 
cura, numai cu oferte inchlse şi dicul de circ, 
sigilate. 3. Certificat de naţionalitate ro· 

Concurenţii vor depune lna- mână. 
inte de tnceperea Jicitatiunei un 4. Diploma de arhitect sau de 
vadiu de 10.000 Lei, in numerar jnginer de poduri şi soşele Iibe
ori in efecte de Stdt la caseria rată de o politechnică din ţară, 
comunei. ori din străinătate nostrificată, 

Ucitaţlunea se va ţinea in 5. Certificat de rno~aliwtate, 
conformitate cu Art. 72-83 din 6. Dovadă, că a satisfacut ser-
Legea contabllităţii publice. viciul militar:.· .. 

Condiţiunile de licitatie se pot I Concure.nt~ trebue s~ posede 
vedea tn localul Primăriei co- limba ofiCiala a StatuluI. 
munale, Intre orele oflcioase in Atât arh1tect~],. cât şi inginerul 
fiecaree zi. acceptat va primi salarul cores-

Pădureni la 24 Septemvrie 1928. punzător unui inginer ordinar cI. 
Primăria m. pin Corpul Technic pe lunile 
No 749' din anul 1928. iar dela t lan. No. 800 I 1928. 

. . 1929 arhitectul acceptat va primi 

••• tot acest sai ar, urmând 8 fj 8-

vede, au luat în serios această pre· gul unei minoritati clitolice, să primim 
tentte a papalităţll, dl'şi după alft au- . o Nuntlatură, ceace n'a făcut-ar de 
torl de drept Internaţional (ca de eXl"mplu, nici Britanla, deşi are on 
exemplu A. Zom: GiundzlÎge des V(1.[- arhiepis.!op ş! 15 episcopi şi mai 
kerrechtes, p. g. 27 urm.) propriu zisa multi catolici decât ce are România. 
situaţie de drept pubHc a papalităţil La ce n[-a fost bună această &,rabă 
se reazImă, nu pe doctrina pape! de- pentru trimitirea unui ministru la Va· 
spre sine însuşi şi despre puterile po- tlcaa, când de exemplu Anglia n'are 
Iltlce pe cari şi le aroagă, ci se inte- la Vatican un ministru, ci numai un 
lază pe o lege de Stat, numl1ă legea legat diplomatic? 
italiană de garantie, de'a 12 Mal. 1871, Cari sunt urmările acestei politici 
prin care Statul HaHan, restabillndu-şl pe care a făcut-o Statul român, cred 
unitatea paHtlcă şi naţională pe rul- că numai in buna credinta şi din 0-
nele Statului politic papal, se angaja rientare nedeplină? Urmările sunt vA
că va respecta şi garanta indepen- dite: Mal intâtu, după concepţia Ro
denţa ecleslastlcă a Papel, de a DU fi mei, tradati de acelaş autor catolic 
scos din italia, cum se mai refuglase (pag. 114), cA odată ce un Stat a 
alte daţi in cursul istorieI. admis un Nunţlu papal pe teritoriul 

De această părere sunt, dupA cum o său, prin aceasta a admis ,i aceea, 
admite şi advocatul Roman Wynen şi ci chestiunile bisericII catoUce din 
cel mal multi jurlsconsulţi italieni, cari acea tară nu mai sunt chestiuni in
afirmă că Papa Romei, plerzlndu-şl, terne ale tărU. Şi să vă mal dau un 
de odatA cu Statul papal, suveranlta- amănunt caracteristic; Indată după 
tea polltîcă, şi-a pierdut şi dreptul de admiterea Nunţiaturii, biserica uniţilor 
a trimite delegaţi diplomatici. români au inceput să facă uz şi de 

vansat după normele Corpului 
Technic tmplinindu-şi stagiul pre
scris unui inginer din Corpul 
Technic iar dacă va fj acceptat 
la acest post vre· un Inginer, a
cesta va primi dela 1 Ianuarie 1929 
salariul corespunzător gradului din 
Corpul Technic. 

Postulanţii, cari ocupă vre-o 
funcţiune publică, vor inainta ce
rerea prin autoritatea la care 
funcţionează, cu referinţe din par
tea acelei autorităţi. 

Arad, la 28 Septemvrie 1928. 
Preşedintele comisiei interimare: 

(ss) Dr. Robu 
Secretar general: 

(ss) Olariu 
Pentru cont. cu originalul: 

Pocioianu 
~ .... ~ 
L!J.~A .<t:rCJ 

PRIMĂRIA 

comunei Chişineu .. Criş. 

PUBLICA ŢIUNE. 
Se aduce la cunoştinţă generală, că 

pentru darea in Intreprfndere a lucră
rilor de asfalt, fn ziua de 15 Noem
vrie 1928 ora 10 se va ţInea Bclh,ţle 
pubHcă cu oferte inch!se la PrimărIa 

comunei Chfşlneu-CrJş rn conformitate 
cu art. 72 ş\ următorii din Legea Con
tabllltăttt publice. . 

Caetul de sarcini se ·poate vedea la 
Primăria comunei Chlş!neu-Crlş şi Ia 
Servlclul de Poduri şi Şosele. 

Chlşneu-Criş, la 10 Octomvrle 1928. 
No. 357 I 1928 Primaria . 

Cazul Monsegniorlllui Marmaggl, 
care a fost adus în discutia acestui 
Senat, la vremea sa, vă este cunoscut 
d-lor senatori. Dâusul adicl pusese 
În practtcă şi un contact dIrect cu 
episcopii şi cu credincioşl1 catolici, 
făcând vizltatll canonIce, Punea deci 
in aplicare prind piui arătat şi de au
torul nostru Wynen (pag. 111-2), 
care spune că: "Elite o rătăcită pă
rere, că Nunţill de azi ar putea avea 
contact nutl,ai cu guveroele pe lângă 
cari sunt el acreditati 61 nu şi cu 
episcopii ş! credincloşll din respectiva 
ţară-o . Incursiunea puterii papale este 
vădită deci: urmarea fu pentru Nun
ţful Marmaggi că a plecat din ţară 
când tara l-a reproşat această Incur
siune. 

Alt cal mal recent şi mai Indrăs
neţ, este cel al MoosgoÎorulul Dolcf, 
in zilele trecute., Sfinţia Sa, rezemAo
dU-le de neprlcep~rea noastră tn ale 
conta;tulul ca agentII Romei. s'a so
cotit in drept să-şi flcă apariţia la 
Consiliul nostru legislativ, sollcitând 
acolo formula sub cari si se treacA 
in projectul de lege al cultelor anu
mite Iltaatll de preferlotă în folosul 
cultuhd catolic. 

(Va urma). 

ConducAtorII noştri 

La 001, insă, ce s'a tntâmplat? Când steagul papal, afişat pe bisericile lOT, 
noi De restablleam unitatea politică la anumite prilejuri ca o recunoaştere 
Intre frontierele Statului nostru nat1o- ,1 afirmare a suveranită;U papale, lu
nal, am făcut gre,ala politică de a ad- eru ce ou-l făcuse Îo Statul ungar. 
mite ia tari o NunţlaturA papalA, fărl Alte urmări bine concretizate 41n 
de niciun temelu constitutional şi ]e- tnsă, vleaţa Statului nostru inci am 
gal. S'a creat atunci un prejudIcia putea să Indlcim ,1 anume oarecarj 
Impotriva suveranltiţll noastre naţlo- logerlnte Ilicite şt perturbaţii, provo· 

politici, aş. se • Dale. el ni-am permis lu.xuJ,. de dta- I cate de cel dor Nunţii de panl aei. 
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Prefe~tura ju~etului În ~linD a~tiuitate. 
DI 1. Georgescu Prefectul judeţului inapoiat din străinătate. 

D1. 1. Georgescu Prefectul Judeţului 
venind din străinătate a trebuit ca in 
acela~1 zi sA plece la Bucureşti pentru 
• se prezenta din concediu Ministe
rului de Interne. 1napoiat la Arad prin
tre altele ne spune că dintru inceput 
planu] d-sale a fost acela, a se inde
părta pe cale operativă nervii din ju· 
rul cordulul (Inimii). In urma interven
ţi unei D-]ui MitllIneu, ministru la Viena 
m'a examinat insuşi profesorul Wen
kenbach, renu mitui profesor - medic 
mondial. Nu trebue să ne mirăm când 
afirmăm aceasta, deoarece Wenkenbach 
este iutr'atât de ocupat cu lucrările 
sale ştiinţifice, că nu primeşte pacienţi 
şi numai cu m"are protecţlune se poate 
ajunge ca să examineze pe cineva. 
După G examinare amănunţită de două 
ore a constatat că nu este nevoe de 
operaţie. De aci am plecat la Paris, 
unde am fost examinat de profesorUl 
Vaques. Trei zile am stat la clinica 
profesorului, ini ma mi-a fost radlosco
pată, de asemenea şi artera şi numai 
dupA acela a hotărât. Şi aici rezulta
tul a fost acela, că operaţia nu este 
necesarA, in schimb mi-a prescris tra
tamentul necesar pe care-l voi urma, 
şi ml~a spus, că trebue să lucrez mal 
puţin şi trebue să trăiesc o viată mai 
liniştită, inconjurând ori- ce agitaţie. 

]n Parls, cu ingăduinţa ministerului 
de Interne francez am vfzitat pe pre
fectul judeţului Senel, care m·a primit 
in modul cel mai amabil şi mi-a arătat 
in amănunţlme toată administraţia. 

Trebue să constat, că in multe pri
vinte administraţia fran~eză este mal 
corespunzătoare decât a noastră. Am 
fost apoi loaspele O-sale 1lnde am 

I?RlmtlRlfl 

comunei Chişineu-Criş 

PUBulCftl;IUnt. 
Primăria comunei Chlşlneu-Crlş va 

tinea licitaţie publică in ziua de ] 5 
Noemvrle 1928 orele 10 pentru vin
derea alor 6 vieri neapţl. 

licitatia se va ţinea in conformi
tate cu dlspozl11uolle L. C. P. 

Chlşineu-Criş, la 10 Octomvrle 1928 
Primătla. 

No. 2651 I 1928 

.. "oIIIoIIIa_-
PRIMARIA 

comunei Ineu. 
l?UBllICtrC;IU n t. 

Primăria con1'Unei Ineu, tine licitatIe 
publică pentru areDdarea cărăuşitulul 
comunaJ pe anul ]929 pe ziua de 30 
Noemvrie 1928 ora 10 fn localul pri
măriei. Condlţianl1e de licitaţie se pot 
vedea zilnic in biroul notarial in de
cursul orelor oficioase. 

licitatia se va tlnea in conformitate 
cu art. 12-83 din Lellea conbblUtătll 
publice. 

IIIfU, la 10 Octomvrle 1928. 

Primdria 
Nr. 1637-1928. -.. .--. 
[] [] 

nU sosit t~=:en~ 
in mare asortiment la 

STRASSER 
prăvălie de modă ;35 

via-ă-vis cu biserica LuteranA. 
e [J 

luat masa in comun familiar. Voi 
căuta modalitatea, ca unele dintre 
cele constatate acolo să se introducă 
şi la noi şi in primul rând judetu] 
Arad să fie acela unde se va incepe 
administratia cea mai modernă, după 
metoda franceză. Am vizitat mai multe 
preturi din Prefectura Sena apoi ora
şele Versailles-ul şi Trianonul, am 
o privire asupra administraţiei acestor 
oT&şe şi mă voi năzul a comunica şi 

administraţiei orăşAn eşti de aici con
statarlle mele ia oraşe]e franceze. Am 
stat mal mu1t timp impreună cu pri
marul oraşului Versailles, l-am fost 
oaspe in mal multe rânduri şi nu mă 
pot exprima decât cu splendoare des
pre ospitalitatea franceză. ]n Paris am 
privit toate muzeele şt Instituţlunile 

şi in timpul scurt, cât am stat m'am 
năzuit a vedea tot ce era de văzut. 

Ce prlve şte viaţa din Paris, despre 
aceasta pot spune numal atât, că este 
ca mult mai eftlnă decât la noI. Un 
singur exemplu: Am luat masa cu 
soţia mea]a UDul dlAtre cele mal 
elegante restaurante şi am plătit 25 
franci pentru două mese de prim raog 
deci aproximativ 165 Lei. Tot această 
]a noi face 300 Lei. Tot atât de eftină 
este şi imbrăcAmintea. 

Altceva nu pot spune, decât cel 
mult atât că mă simt cu muH mai 
bine decât la plecarea mea din tară 

şi nădăjduiesc că inbunătătlrea sănă

nătâtli mele se va continua şi aici 
acad. Când am trecut frontiera tăril, 
am lăsat in urma mea toate gândurlJe 
ş! acum incep din nou, cu puteri tn
dolte activitatea mea spre binele ju-
detului Arad. COl. 

PRIMARIA 
comunei Caporal Alexa 

Publicatiune. , 
Publicăm licitaţie pentru aprovizio

narea animale lor de reproductie pe 
ziua de 30 Noemvrle 1928 orele 10 cu 
oferte inchise adresate prImărieI. 

Cantitatea necesară aproximative 
50.000 Kg. ovăs. 40,000 Kg. porumb, 
30.000 Kg. orz şi 50.000 Kg. negre atA, 
toate aceste pot fi predate după lipsă 
şi in rate până la 30 August 1929, 

Primăria corn, C,poral Alexa. 
Nr. 792-J928, -...... ~ 

Avis. 
Toti depoaenţii băncfl "Victoria" 

sunt rugaţi cu Insistulnţă a participa 
la o consfătulre ce se va ţinea în 
ziua de 14 1. c. oarele 11 şi jum. In 
sala mare a primăriei oraşului Arad. 
FIInd la ordinea zUel chestiuni im
portante, participarea a cât mai mulţi 
deponeotl se Impune Imperios. 

Mai mulţi deponanţi. 

IN 

~rD~ăliu meu 
se capătă permanent MEZELURl 
gustoase de prima calitate, CARNE 
proaspătă de VI TEL. V 1 T Ă 

şi de POR C. 
Rog onoratul sprIjin! 

IOAN NETEU 
măce]ar şi cârnăţar 

. Brătiann (f. WeitzBr) 5. 
Nr. 725. 

Inforlllaţiuni·1 
Corpurile legiufoare se deschid 

Luni 15 Octomvrie a. C. 

'" 
Tratativele Româno-Maghiare pentru 

revizuirea chestiunI optanţilor vor in
cepe ]a t Noemvrle a. c. Ia Praga sau 
la Bapplo. 

Anunţăm cu plăcere că On. Mi
nlsteriu al 1nstrucţlunli a exprimat 
mulţumiri călduroase Dlui notar din 
Dorobanţi, Antoniu Zlzwarek, pentru 
Interesu] şi devotamentul dovedit în 
repararea şi ajutorarea şcoalei primare 
de stat din acea comună. Din parte
ne adresăm, Dlul notar cele mai sin
cere felicitări dorind coleg lor Dsale 
să·l Imiteze în astfel de actiuni cu un 
răsunet aşa de ponderos atât la cel 
de sus cât şi la cei de jos. .. 

Orele oficioase la Prefectura Judeţu
lui. Cu inceperea de azi 14 1. c. orele 
de serviciu la prefectura va fi urmă

toarele: 
Inainte de masă 8-1, după masă 

17 - lS3'. DI. Prefect 1. Georgescu prl
meşt inainte de masă audIente de la 
ora 11-1 pe cel din Judet, Iar după 
masă de la 5-6 pe cel din oraş, 

afară de miercurea şi sămbâtă când 
nu va fj prlmlri. 

* 
Aflăm că COIlS lIul Comuna] Arad 

va fi instalat in 29 1. c. 
• 

Examen de Primpretor. locepând cu 
data de 1 Noemvrle a. c. se va tine 
la Bucureşti examenele de admitere 
in functiune de prlmpretor. Condiţlu
nile pentru Înscriere sunt cele prevă
zute in M. O. No. 130-928, .. 

Tren Rapid pentru Arad. In urma 
intervenţi el Dlul 1. Georgeacu Prefec
tul Judeţului. OI. Dumitriu Ministrul 
Comunlcăţilor a promis că în curând 
va infiinta un tren rapid şi pe linia 
Bucureşti-Arad-Curtlel. Distanţa in
tre Bucureşti-Arad va fi parcursă 

deci in 8 ore. 

Expoziţia de câini. Duminică 14. J. 
c. pe terenul de la bala Neptun se va 
tine expoziţia şi concursul de câlnJ, 
va participa la aceasta expozlţe cres
catorl de dnH din intreaga tarI. şi 

străinătate. . 
ExpozIţia fiind patronată de Stat 

diplomele şi premiile se va destrlbui 
de Ministerul Agriculturii. 

• 
Cumpăraţi numai frllmosu] şi glu

metul calendar al Banatului "CaUndariu 
lu ltinase Ciilpac". Costă numai 25 
Lei. Comande se fac Ja Administratia 
Călindarulul Lugoj, str. Reg. Ferd!
nand 20. __ ."0lil __ -
S chimbareo Mersului Trenurilor caii 

ferate Uectrice flrad-Podgoria. 
Mersul trenurilor pentru sezo

nul de iarnă a Căii Ferate Elec
trice Arad-Podgoria intră in vi
goare la ) 5 l. c. dela care dată 
trenurile vor circula in modul 
următor: 

Pleacă dela Arad: 5 o. 15 m., 
8 O,) ) 1 o. 30 m., 14 o. 30 m.,. 
şi 17 o. 45 m. 

Pleacă dela Pâncota: 5 o.IOm., 
7 0.56 m., 11 o. 23 m., 14'0.23 m., 
şi 17 o. 40 m. ~ 

Pleacă de la Radna: 5 o. 26 m., 
80. 15m.,11o.40m.,140.40m., 
şi 18 o. 

-........... --
Tipografia Diecezană, Arad. Girant responzabil ŞT .. DRAGA 

Nr. 42 

CONVOCARE. 
Fabrica de piele .Rotor" s a, din Pân

cota in ziua de 23 Octombrie 1{128 la ora. 
-4 p. m. va ţine 

adunare generalli ordinară anual li 
În biroul d·lui advocat dr. Rudolf Rosetic 

in Pâncola, la care se invită ono acţionari 
cu aceia observaţie, că în caz de incapaci
tate de decidere, în ziua de 6 Noembrie 
1928 la ora 4 p. m. tot în acel local ~& 
va ţine din nou adunarea generală, care 
va deci,de fără privire la numărul acţ1ona .. 
rilor prezenţi şi reprezentanţi. 

ORDINEA DE ZI; 

1) Designarea alor 2 membri pentru ve-. 
rificarea procesului verbal. 

2) Raportul direcţiund, 
3) Raportul comisiunei de supraveghere. 
4) Hotărârea asupra rapoartelor de mai 

sus f;li referitor la darea dispenzărei. 

5) Autorizarea direcţi unei pentru vânza
rea fa bricei. 

6) Hotărârea asupra existenţei pentru 
mai departe a societăţii şi asupra dispozi·· 
ţiunilor necesare în legătură cu aceia • 

7) Propuneri eventuale. 
Pâncota la 15 Septembrie 1928. 

Direcţi unea., 

Extras din statuie: 
Art. 31. - .La adunarea generală numai acei 

acţionari au drept de vot, cari Înaintea tinerei 

t 
t 
I 

I 
( 

i 
f 
r 
ti 

adunărei generale cu 60 zile au fost înregistraţi S 
în registrul de acţii ca acţionari şi cari au depus t. 
acţiile lor la cassa instÎtutului cu 2 ore lnai utea 
deschiderei adunArei generale... şi au justificat d 
aceasta circumstanţă cel puţin cu 2 ore inaintea d 
deschiderei adunărei generale, 

v 
CONTUL BILANŢ. fl 

Activa.' 1i 
Cassa 3t42,52. lmobile 2507635,lS~ d 

Aranjamentul de maşini 1364901,80. Mo- d 
biliarul fabricei 68190. Mobiliarul biroului SI 
53581. Debitari 816419,54. Raportul per- p 
derei din anul 1926 294855,17, Pierdere tr 
din a, c. 2239822.81-2539678,58. Total. 
7353608,59. Jil 
Pasiva: si 

Capital sacietar 3632000. Creditori CI 

33199l6,86. Accepte 351691,73. Total fi: 
7353608,59. ~ 

CONTUL de PROFIT şi PEHDERE d. 
Impozit 53872. Contul dubioase 156230. şi 

34 b. Salarii 560000. Spese 771227,20. m 
Interese 1151226,75, Raportul pierderei din 
anul 1926 299855,77, Total 2992412,06. pc 

dl Venit brut din contul mărfei 452733,48. 
Raportul perderei din anul 1926299855,77. 0I 
Pierdere din a, 0,22311822,81,2539678,58. dl 
Total 29924l2,06. ei 

Arad, la 31 Decembrie t 928. 

pa 
Onorată Adunare Generală, CU 

Referitor la gestiune şi contul bilanţ al S't 
firmei "Rotor" fabrică de piele s. a. din 
Pâncota avem onoare a raporta, că am Ve 
examinat contul bilanţ şi contul de profit dr 
şi pierdere arătată nouă de cătră direcţiune,. 
comparându-le cu registrele şi cu datele e 
puse la dispoziţie şi am constatat, că po- !!'!! 

ziţii1e înşirate in acelea corespund întru ~ 
toate cu registrele şi cu jurnalele. 

Cu durere am constatat, că anul trecut 
s'a Încheiat fără profit. chiar şi capitalele :Frl 
societăţii se pot privi de pierdute şi astfel 
nu are nevioe de a face propoziţie În pri' se 
vinţa distribuirei şi întrebuinţărei profitului. 

Rugăm Ono Adunarea Generală, să bine· 
voiască a da absoluloritll atât direcţi unei, 
cât şi a comitetului de supraveghere referi
tor la anul de gestiune 1927. 

Pâncola, la 31 Decellibrie 1927, 

Avis. 

Comitetul de supraveghere a firmei 
"Rotor· fabrică de piele s. a. 

din Pâncota. 

Aducem la cunoştinţa publicului că 
atelierul meu de croitorie din Bulev. 

Reg. Maria (p. Fischer) S'II. mutat 
în Str. Românului vis·a·vis cu 

Banca Român. Bub numirea 

Croitorla Recladi 
Confecţionez cu cele mai moderate 
preţuri, costume, pardisie, paltoane 
şi uniforme şcolare. Rugăm spri-
jinul românesc NICOLAE IOSIF 
Croitoria Reclam. A rad. No. 750 

Cenz. Prefectura Judeţului. 

l 
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