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Aradul congreselor. 
Nu -scapu ~lmănlli desrgur faptuf că J congresul inginerilor şi care au fost 

aproape l11. fiecare an Aradul adepos- indicate şi în ma/lunea sa. 
teşte câte două-lrei congrese Este un * 

~ăs~unsul unui ~IU~Hr. Gura salului 
Doi săteni venind în tren Îşi povesteau 

necazurile. 

lucru îmbucurător această constatare. 
In cursul aceleiaşi Săptămâni am avut 
oici congresul inginerilor şi congresul 
invallztJor, orfant/of şI văduvelor din 

D. ministru MihaJache, care în opo
ziţie a făgăduit tăranllor - ca toţi 

lluţ.-ţărăniştii - unelte, ban!, uşurarea 
biruri/or şi cUte'n IUIă şi stele, azi, 

Alături de acest congres, am avut in ajtJns la guvern, văzând cli din toafe 
saia ~~atfu:ui d~ . vară pe ceIalalt, al /tJgăduelile n'a putut să lina nici una, 
oropsrţi/or m~~ilzl de ră:boiu, c(ln~res s'a apucat să scrie "scrisori cătră ţă
p~ care o oflcJaI.tat~ hamă l-a prtgo- r()ni~, de pare că ţăranilor de scrisori 
mt .. Deaceea~ a.c:astă a~u~are afăuli- le.ar arde. Să vedem Ct zic tăfanit la 
tonlor !?omaruel de astazI a trecut ne- aceste s:.;risori. Iată U'l răspuns: 

- Ce folos - zice unul - cd grâul 
a fost mult şi frumos anul acesta şi 
trebuie Să-J vindem pe nimica. Azi 100 
kg. grâu nu valorează mai mult decât 
leafa unui muncitor pe două zile. Ha
lal să le fte şi celor dt/a cârmă: 'ori 
ei nu ştiu că la 100 kg. grâu trebuie 
întâiu seminţe, apoi munca mai mult ca 
2 zile? 

războlu. 

Desigur că este o mare cinste pentru 
noi aradanii că in oraşul nostru a avut 
loc congresul A, a. 1. R-lui. Astăzi se 
pregăteşte o fntreagă operă de legis
laţie in domeniul e.:onomic. Se votează 
legi şi se indică mat ales solutii pen
tru solutionarea marei Clize în care 
ne sbatem. In dt?sbaterile congrrsu[ui 
inginerilor s'au in.dicat o serie din pro
blemele viitoare ale 1idicării noastre 
economice. Am ascultat astfel raportul 
foarte documentat al d-lui In/!. N. Bo· 
ssle Codreanu despre problema "Re
facerii căilor noastre fuate" şi În ace
iaşi ordine de idei Dl. Al. Paltov, dl· 
rectorul statisticei generale a C. F. R. 
a atins pfoblema conlucrarii capitalului 
străin la refacerea şi mărirea felelti 
noastre de cal ferate. /11. aUd şedinţă 

s'a pus chestiunea ridicării staţiunilor 

noastre ba/neo climaterice şi tlceea a 
proteguirli păduriior statului. lată o 
serie de probleme pe care le-a discutat 

observată de martle publiC. I . 
A A.. Frate Mihalac/ze m ascultat plaf1gcrrle lor ŞI toafe " 1 

erau aceleaşi: marii muti/aţi ai nlzbo- Me-au fost CItite cele trei s.:risori 
iului mor de foame, căci pensiile lor, I trimise de d·voastră de acolo de sus 
mai ales aici în Ardeal, sunt prea mici u'lde ati ajuns, nouă celor de jos, 
şi şi aşa le primesc cu o intârziere de unde am rămas. După cât ne taie 
2-3 luni. capul am p"i~eput un lucru: că n'ar 

IVu te supăra frate - zIce cellalalt -
cei dela cârma Iării ştiu prea bine so
coti; nu vezi că ne-au sporit biru1ile 
ca să aducă Dunărea la Bucureşti şi 
să phltecscă leafă ungurilor căre n'au 
depus jurământul catre statul român? 
Ce CI ezi, la toate acestea nu trebuie 
socoteală? 1 rebulel.. Ori-ce învârteală 
e cu socoteaM, numai că n'o face pe 
truda lor el pe a noastră. - Dar ce 
zici la învaţăturile Ilii MihaJache pe 
care lZÎ-le dă În epistoIile lUi? 

Toată solicitudi~jea trebue 'Sd se îrz- fi rău să fie bine. Că adicătelea, ar 
drepte spre aceşti nenorociţi ce mentă trebui să arăm adân,~, să'ntoarcem 
dela ţara pen:ru cere şi-au dat sân- m!flşt~a ca s;'\ putem hrăni pământul 
gele, o soartă mai bună. cu sucul burueni1or, să-I prlmenlm şi 

a~rls!m, taman cum îmi citea 2!.tă 

iarnă băiatul meu Gh ţă dln clasa a 
lll·a deja şcoala satului; că apui 
pă'mântul aşa pregătit, să-I sămănăm 

cu sămânţă bună, vânturată şI trelerată, 
ca rodul să fie bogat şi cnrat. Bună 
trfbă I 

- Ce sa zic. Imi vine'n minte şi le 
ascamăTl cu o poveste pe care am au
zit-o dela un vecin:- Se zice că un ţi
gan batrân, bolnav, Înainte de a muri 
şi· a chemat copii ca să le vorbească. 
Când au fost cu foţilîmpreună le-a zis: 
dragii D;;dU eu mor Şi n'o sa mai a
veti cine să va înveţe. Să şti" dela mine 
şi să TllI uitati, că duhanul înainte de 
a-l băga'n lulă trt'bllie fle.:.at bine in 

• 
Ambele congrese ce s'au ţinut ne-au 

repus În mişcarea ger/era/ă de idei din 
intreaga Iară. Ar trebui ca tot mai 
multe să se tina alei, fiindca ar da un 
mai puternic impuls vieţii romflntşti ce 
trebuie adânc sădită În acesl Îndepăr
tat ŞI afât de înstrăinat oraş ŞI, clă

turi de aceasta ar trebui mai multă 
solicitudine şi atentie din partta auto· 
rităţdor. prof. Ed. 1. Găvănescu. 

In pragul şcoalei. 
. Luni 16 ~ept. 1.929. I ni-e istoria Civilizaţie;; ea ne prezintă In 

lald pua .cale deschide dlll TlOU' ansamblul ei, aceasta. împă,'are cu to. 
poarta znveChltă dt vremuri a factoru- tul fireaSCă. 
lui culturii: şcoala. Detai/urile Însa de multe ori au ca-

~ărinli cu zâ,,!bet de. fericire şi mân- uzat atâtea deceplii şi au nimicit pro
drle pe buze stfan!! gmgt7~a dleapia ductivdate spirituală. 
a celui plin de emotie sfânta, cu faţă Amar vouă cari omorâţi sufletele
fragedă şi 1mbujorată de cea dllltâi se aude ca resunet tot mai des repetit. 
teamă, ce-ţ Tăs~oleşte suflete/tII atât di' Binecul'ântaţl ftti cei cari ştili Să a-
plapând ŞI nevl1~ovqt... . Iimentaţi sujletele neprihănite, crescule 

0, duţce copt/ăne;, farmei: plm de la făclia credinţii strdbuntl 
cucerniCIe nemeştişul!ltă I Voi sunteţi Apostolii Patriei cIddite 

. Acel "Doqmn~. aJută" se desprinde pe conştiinţa unei credinţe de neam şi 
dm cele mat famlce cuie ale unui su- lege românească. . 
fM neJ?âoRărlt. • .. Blogoslovitd să fie gura, ce 1os!eşie 

Jn~uJorateJe ooraze al.? mlcuor lup- cu cuzelllicie numele: Dumnezeu, 1 atai, 
tăto", cari păşesc primul pas pe arena atotţietorul. 
Unde se desplşoură acea luPtă. pen- Cu atari gdndurl în minte CtI un oftat 
tru vlaf?~ - pa!.:d ref'~cteQza 1Il mii uşor, oftat strecolOt printre buzele tre
de colon una ŞI ac.eeaşl sentinţă: v~ murândt privesc - III pragul şcoa/ei
dau sufletuL meu Virgin, plen de taz- pe micii noştri luptători viitoarea ge
nlca credinta în pumrlfzeu, singurul neratle de lupte {!rele într-o Ţară bine
me~ călăuz adus dm ca~a părlnteasca. cuvântaJă, dar în viitor mult mai fericită. 
EI Imi şopteşte prin mijlOCirea sllfle- Sa dea bunul Dumnezeul 
fletului ~eu: îndrazneşteJ ori cât de Pr. C. Turicu 
jragedt·ţc sunt puterile trupeşti, cu a-
jUtoTMl meu vei şti să răzbeşti I OI ~ r.:; f 

Această credlotă străbună asimilată ~ uonator uro şoreanu intre ... porcI. 
in naiVitatea copiJărească a mintii mi- D1 Grolsoreanu, după ce a colindat toate 
cilor luptatori, este comoara adusă ca târgurile de ţară şi săptămânale, Sâmbătă 
mefinde din casa pdrinteasCă. 14 Sept a descins în Pâncota, in târgUi de 

Ce se va face din acest cvant de porci unde le vorbea ţăranilor din nou pro
reală manifestare spirituală în curslll miţându-le s&rea şi marea. ' 
anilor de şcoală? Dar ce se vezi? pe când vorbea mai 

Jşi va /!asi oare adevăratul ei alimen· vehement se apropie de Dsa un ţăran mai 
tator şi dincolo de poarta grta şi în- deştept şi il întreabă: Cum, Ole Senator. 
vechftd? ori lumIna de acolo va întu· Între porci? 
neca în umbra lor Rlal deasa opaiţul Intimidat de această neaşteptată intrebare 
modtst din Inima fragedă, adus dtn DI Grofşoreanu, isteţ ca totdeauna, se re
coliba cu candela aprinsă naintea icoa- culese îndată, 'iii cu cea mai desăvârşită 
net. logică democratică, răspunse fărĂ şovăire: 

Illpăca-se va oare credinta de acasă -"Aici. frate, că doară preţul porcilor 
CU ,tiinţa de aci? Netdgdduit că ele s'a urcat; dacă m-aş duce În piaţa de gră 
s1au impacat totdeauna născând pe cel unţe o să mă ia naţh. din nou în primire 
mai viguros jat: progresul. Mărtune şi n·aşi putea scoate un cuvânt. 

De cf:.t se vede uu lucru că de multe palma, că încape mai mult şi arde mai 
gnji ce aveti, elii uitat sJ. ne scrieţi, bine ... Copiii cei !1l!!il mari clătinr!u din 
cum să arărn adânc cu plugul vechlu cap, pe când cel mititel îl întrebă: 
e'a brazdă şi cu câte doi gluncănaş\ spune Dado, tu de unde aveai duhan? 
1 Bietul dada însa n'a mai putut să-I 

Ş o mârţoagă de cal, căci din pricina spună că muri. Aşa şi cu Mihalacht, 
eeeetei anilor tr€cutl, ne·am fost vân- dacă nu ne da nimic din ce ne-a pro
dut vitele, Iar trloare şi vânturătoare mis ne dă sfaturi, invăţături ca Dada. 
pe la 001 prin sat nu sunt, de cât par'r:ă şi noi am Începe plugări/ul de 
vre-o trd strIcate la o şură veche pe acum, ca El conducerea ţărei." 

Mica poveste fu primită de tovară
boerească, unde stau vara lilieci, iar şul de călătorie cu un zâmbet, conti-
noaptea cântă cucuvalele. Să vede nuând el a spune alta la fel pe care 
treaba că nici boerulul nu-I dă mâna însă. trenul ojungând in staţie, m'am 
să-şi cumpere altele noul. coborcît şi n'am mai putut-o asculta.---

ŞI apa! frate Mlhalach,e, aţi uitat Rică. 
să ne scriti cum ne spuneaţi pe vre- , .. " v- .. .". _ .... ." 

mea când ne purtaţi pe la cele 10tru- kgr. cât I-aţi socotit,' când după pre
niri şi congresurl de pe întinsul tărli. ţurtle de aslăzi O-zeu ştie dacă vom 
Ne·aţl spus atuncea că de va fi să putea vinde cu trei lei păpuşolul dacă 
vIe vremea, să fiti unde suntEti, apoi va fi să fie preţul lui cum este preţul 
o să ne daţi pământ, o să ne leftlniţi orzului şi Iarăşi frate Mlhatache, ne 
traiul, o să ne llşLltatl b!rurlle, că o tângulm ca UDul om priceput ce eşti, 

cum să facem ca să putem plăU cu 
să ne da ţi un e 1 t e dtlne, şi bune, 6 şi 80 orzul ce ni I-aţi dat de să-
împrumuturi cu procente mici şi ter- mânţă, când pe al Dostru il vindem 
mene lungi, sământurl curate şi alese; cu 3 şi 40. Oare de vom vinde ce să 
j ar astăzi ne trimiteţI prin scrisori facem mai Int1lu? Să plătim percep
soare, lumină şi căldură. torului dările, băncei populare păpu-

şolul de hrană şi orzul de sămânţă, 
Cât despre partea sămânţel ne-aţi sau să cumpărăm trloare, vânturătore 

dat Iarna trecută, şi'n astăprlmăvară, şi d~c'o fi să ne mal rAmână ceva şi 

f~ate Mlhalachl", orz ŞI porumb şi câte un auto-tractor. 
prost şi scump. Poate că dv. nu ştiţi Aşteptăm cu multă nerăbdare, frate 

Mlhalache, răspuns bun şi lămurit. iar 
şi nici nu avtţi de unde şă ,tiţi că până atunci să ştii că in loc de mă-
alta e grija dv. 81 alta e nevoia n088- mâl/gâ. mâncăm orz treerat cu caii, 
tră, dar află frate M!halache că ni s'a Iar colbul de pe arU ne scoate ochII 
dat păpuşol pătat, că unII dintre cel şi soarele năduşelile, ~ăcI pe la no. 
cari l-au mâncat, au căpătat boala nu-I' răcoare şi n'avem nici fereşti 
roşatel (pelagra), far mulţi dintre acei duble nici perdele la arII cum aveţi 

dv. pela cele ministere pe unde sun~ 
cari l-au sămilnat, }-au arat a doua teţi. Poate de asta nici nu prea auziţi 
oară şi pe cel nerăsărlt. I-au Indesat şi nici de văzut DU ne vedeti cum ar 
cu sapele şi a venit vremea de s'a '1 trebui să fim văzuţI. 
întârziat sămănatul lui şi astAzi l-a' Automobilele trt'C lote pela ţarl,. 
~. domnule ministru. şi din priCina col-
i.1Juns seceta Iar arŞiţa soarelui l-a bulul lor OII De puteţi vedea. 
dogorlt şi vina nu este a noastră căci Cu sănătate, 
sământa ne-a fost dati de d-voastră. Gheorghe Năcijltu 

Bine ar fi să ne scrii frate Mlhalache, Votnlc dela Schlnenll 
cum vom face să putem plăti popu- din Tutova 
şalul stricat ce ni s'a dat cu 10 lei (Glasul Bacovin~i) 
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Ce au făgăduit 
national·tărănistii , . , 

În opozitie? 
(Urmare) 

10. Au făgăduit respectul tutulor cul
telor. 

11. Au făgăduit că vor asigura ordinea. 

12. Au făgăduit că vor introduce lega
litate, asigurând domnia dreptului. 

• 

13. Au făgăduit că vor apăra şi con
solida Statul român. 

14. Au făgăduit că vor apăra intere
sele şi demnitatea Statului tn afară. 

15. Au făgă duit că vor face din Parla
ment o adevărată reprezentaţiune na
ţională. 

16. Au făgăduit că vor asigura dom
nia democraţiei. 

1 

TRrBUNA NOUA 

Ce (lU făcut ei În 8 luni 
Ja guuern 

----
_Urm'lre) 

Au scăzut prestL~lul S-'noin:ni şi al bise
ricei ortodoxe, tolerând bintvoitor <' gitaţiunile 
cnntra cak'ndaru1ui; in Ard (.'al şi În BJsarab:a 
tolerează acţ'Uf-i1e cari slăbesc un!tat~a şi tul
bură Imiştea Bisericei. 

Au redus posturile de jandarmi, inl:Kulnd 
mulţi din ei' cu agenţi electorali; h()ţ:l în b(inde 
atat,;ă pretutindeni zIua la drumul mare; bandt:l::. 
sporesc continuu; comuniştii, încurajaţide to
vărăşia de opoz,ţle, au ridlcat capul, fa~ com
ploturi, ata(;ă outorităţile; peste tot se fură; 
hmcţionarii gl1vernului abuzează Je puterea lor 
contra particulariior. 

Se institue oflcial <:rtele de Voinici in Ar
deal, iar în restul ţării cete de derbedei prin 
sate, teroriz:ind lumea paşnică. 

Au practicat: alegerile cu bătăuş1 (gărz;le 
cetăţeneşti); călcarea Constituţiei pnn legi de 
partid; violarea dreoturilor date prin legi 1tmc
ţionan]Jr şi particularilor: impozite retroactive; 
pensii retroactive; anuÎarea numirii tutulor no
tarilor publici pe opt ani inapoi; funcţiona~e 
de comisii interimare; delegări de deputaţi în 
funcţii administrative; cumul de funcţluni;. di
solvC!rea administr3ţiilor institiJţlilor publice, 
punând peste tot numai partizanl polit:cl; in
locuirea functionaril')f superiori cu partizani; 
au pus stăpânire pe Banca N"ţionaIă; au creiat 
secţii şi slujbe judecătoreşti; violarea libertăţii 
opiniilor, a dr~ptului de Întrunire, a l'bertăţii 
ziarelor, a secretului corespodenţei, etc. 

Au diviz:it şi invrăjbit În opoziţie sufletele 
românilor, iar ]a guvern au divizat şi teritoriul 
unitar al Statului in regiuni administrative, co
respunzand fiecării provincil, cli guvernatori şi 
parlamente administrative deosebite, translor
mdndu-ne d;n Stat unitar in slat federativ, 
ceea ce e o falSJficare a Constituţiei, o lovi
tură de Stat, care a sporit In spirite ideia au
tonomiilor regionale, periculoasă pentru viitorul 
şi. existenţa Statului român. 

Acordă proprietarilor unglui dIn Unga
ria miliarde pe care Liga Naţiunilor nu ne con
sidera obligaţi să le dăm; funcţionariior unguri 
cari au refuzat jurământ Statuiui român le a
cordă miliarde, de şi perduseră procesele contra 
Statului român şi Conferinţa de la Viena (1923) 
hotărâse că nu suntem datori; au lăsat ca 
străinii să dobândeast.:ă drepturi asupra Dună
rii de la Sulina la Brăila; suntem in perspec
tivă să ni se reducă şi cifra reparaţlunilor de 
război in contra căreia dej a protestasem; răb
dăm de la unguri toate jignirHe şi insolentele. 

E singurul guvern din lumea intreagă care 
a luat dintru inceput demisiile deputaţilor, pen
tru ca să nu crâcnească. Zeci de legi, cu mii 
de articole grave pentru ţară, se votau intr'o 
singură oră, fără ca să se ştie ce votează. 
Democraţia se intemeiază pe adevăr. Au minţit 
toată lumea şi in toate Imprăjurările, În opoziţie. 

Mini şi inşeald opinia publică şi la guvern. 
Afirmarea că starea finanţelor e datorită 

liberalilor e cea mai grosolană minciună, cu 
care vor să· şi acopere nepriceperea şi tică
loşiile. 

Pentru deficitele de peste 6 miliarde de 
azi, Într'un an cu recoltd splendidd, intr'un 
buget făcut şi aplicat de guvernul actual şi cu 
sporirea peste măsură a tutulor dărilor numai 
un neghiob poate crede că nu e din vina gu
vernului. 

In Ardeal răspândesc svonul că ardelenii 
trebue să plătească dări fîindcă cei din regat 
nu le-au plătit de 10 ani. Altă infamie. 

Nr. ]8 

flctiuitiltea si atitudinea , . 

I? artiduliJÎ 
national·fjibera) , 

(Urmare) 

Liberalii, in interesul unităţii naţ;\)nale: au 
tratat cu egală grijă ambele culte şi au impiedicat 
projJ;::g::mdele pe1tnt slăbirea B:sericei, spre a 
nu s·~ invrăjbi romanii intre ei, pe cht:!stti de 
credinţă. 

--.--~" J 

Liberalii au aparat cu cnc~i~ _~ei'dtn~a'-şi ~ 
siguranţa Statului, din care cauză naţlonal-ţără- ! 
n:ştii ÎI aCHZ~U de reacţionari şi dictatori (?!) I 

! 
t 

Activitatea guvernului legalltăţii pune şi mai 
mult in lumină cât de mare a fost respectul 
liberalilor faţă d~ lege şi drept. 

Toată activitatea şi legile . liberalilor au fost 
inspirate numai de jdeia deplinei unităţi naţionale, 
administrativă, terItorială şi sufletească; toată 
propaganda lor a considerat această ideie ca in
dispensabilă forţei şi progresului ROlnâniei Mari. 

Ştie toată lumea cu ce energie au apărat 
liberalif interesele Statului şi tn chestia pro
prietarilor unguri şi in chestia Dunării şi în 
chestia funcţionarilor unguri şi în toate chestiunile 
româneşti, cu rezultate mulţumitoare pentru noi 
şi cum ungurii nu tndrăzneau să se manifeste 
atât de indrăzneţi, cum fac azi." 

Sub liberali parlamentul era o realitate; 
libertatea discut1unii asigurată. Ceea ce tnjosea 
parlamentul liberal era numai atitudinea vîolentă 
şi brutală a opoziţiei naţional- ţărăniste. 

Nici odată şi pe nimeni n'au minţit liberalii, 
fie in opoziţie, fie la guvern; nici o dată n'au 
făgăduit ce nu puteau face. 

Politica liberalilor a fost limpede şi cinstită 1 
faţă de toate categoriile sociale. 

Afară de ultimul an de secetă şi de refus 
de plata dărilor provocat de naţional-ţărănişti, 
liberalii au dat numai excedente, chiar fn anii 
proşti, - guvernul dd de/icite in anul agricol 
cel mai bun. 
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De uorbă cu badea Gheoghe. Prg~etlinte ar unei Case Culturale nu mai 
poti fi daca nu e~ti national-lărănisl 

patentat. 

Europei. Pretutindeni deci aceiaşi in
frigurati dorinţă de muncă şi de in
f' ătlre. 

U:tlma fortare de dcgorealâ a verII 
se răsfrângea in razele soarelui de 
Septemvrle. Plata intretesută de o lume 
impestritată cu zarzavaturi, fructe, poa
me Îmi reamintea ceva oriental, pa
triarhal şi plin de remlniştenţr! plăcute ... 

D:n v'sărI mă deştept la o uşoară 
atingere a braţului. Volu să trec nainte, 
dar o voce stinsă cu un accent cu
noscut mă face să stau o clipă: 

- Să trăieşti, Domnule, de mult nu 
ne-am văzuut. 

In tită aveam un ţăran Î!1gârbovit 
?-'~--- vreme..: . umerii căzutt pe nn 
pept supt de ne.:azuri şi b 'aIă, faţa 

palidA, imbătrânltă nainte de timp ..• 
I! pdv~am lung, cercetător, cu o oare
care sfi ală. 

- Doar nu mă mai cunosti?! 
Zâmbe1ul sarbed ce insoţl această 

intrebare pUnă de reproşuri. apoI ochii 
in cari deodată licări o flacără vechl' 
şi birecnnoscu1ă mă făcură să ingân 
trăgăt1at! 

- Ba-dea .. , Gheor-ghe I Dd d-ta 
1!şti al meu Bade Oheorghe, val, că nu 
era să te mal cunosc, - Iartă-mă I 

Cu bratele deschIse îmbrăţişez acel 
amerl ingârboviti peste spinarea ple
cată. 

- AI zăcut tn vre-un sr-Ital? Cum 
de nu m-ai incunoştinţ'lt de boala 
d-tale? - il intreb cu multă dragoste. 

Badea işl il1colkeşte drei'lpta in 
braţul meu stâng şi ne depărtăm dfn 
sgomotul şi imbulzeala târgului săp
tămânal. 

- Drept al: am zăcut în boală 
Boală dată de oameni, cari nu mai au 
pe Dumnezeu! - oftă Badea din a
dâncul InimII, iar eu il prlvem Între
bător. 

Bad~a continuă cu o voce mal asprA 
dar pUnă de duioşie: 

- Ca să mă intelegi bine: am bollt 
de jJ.lea ce-a căz.ut pe capul nostru al 
ţăranilor de pretutindecl. Mai pe urmă 
ne întâlnirăm pe vremea secerişului. 

- Aşa-l: şi deahmcl ce ţi-s'a în
tâmplat? 

- Lucruri mari, grele şi prăbuşi

toue, cari mi-au svânturat tot ce-dm 
avut. Dumnezeu aldultul ne-a trimis 
greaua încercare de in loc să luă!ll de 
pe uo j~găr 10-15 măji, am prlm!t 
abia 3-6 măji pline' de g0Z Ş\ cu boaba 
strânsă. L'Jvitura dată de sus am fi 
purt~t·o cu răbdare Şi fără cârteli. Am 
mai trecut noi prin de astea. Dar ce 
se fa::e că şi acest puţin să fIe fără 
preţ? Am pus sămânţă de 1000 Lei 
pe jugăr Şi acum prlm::sc Î:1 pieţ de 

I 700 lei pe jugăr? La insemântat am 
as::uitat pe DI. Mihalache şi am în
semlcţit sămânţă bună, dar pe cum văd 
OI Madgearu s'a iog.·ijit ca jidanii şi 

armeoli comercianţi să secere şi să se 
înl!raşe din sud02rta noa$frd, să vin
dem noi metru de grâu cu 400 Lei şi 
mai jos Iar porumbul nou cu 80 Lei? 

Asta m'a făcut să bolt!S:, Domnu[(>, 
iată ce m'a fă;:ut să mă nimieesc şi 
li'. trup şi la gospodărie. 

- Lasă Bade că se va s:hlmba Ia
răşi lumea spre bine, - incerc a-l 
mângăia, dar Badea îmi strânge mâna 
şi~ mI rep!i:ă indârj it; 

- Sunt stors până in măduvă. Pen
tru mine se poate tot s.:himba după.:e 
dările $llmpoz!tele mi-au luat tot ce-am 
avut în pod şi mi-a s;os perina de 
sub cap. 

Cu un g%t desperat - fără a-şi 
lua ,ămas bun - Badea se strecoară 
prin mulţime cu tiUpullul sch'10zlt ca 
un simbol încarnat al ţăranului jupuit 
de cel cari i-au luat totul şi nu i-au 
dat in schimb decât promisiuni ridi
cole. - cf. -

In numele bătrânel Asociatiunl Sil
lută tinăra Asociaţ!e a inginerilor ro

In comuna Comlăuş membrii Casei I mâni, cu cuvintele romane: vivat, cre
culturale au ales ia.ă in anul 1917 scat, floreat 1 

In numele Ag'rulul Arad vorbeşte 
ca p;-eşedinte pe DI Gligorie Ardelean, DI Ing. M2'tees:u preşedintele sectiunii 
iDv. din Comlăaş, alegere care s'a făcut locale. 
pe timp 4 ani. Dar VID Naţional-ţâră- In numele armatei a adus salutul 
"'ştii la putere şi cum din preotul său dl g~neral lovanovici. 
Zenovie Brădeall nu au putut fiice Au me! vorbit: din partea A:,ade
nici mă:ar deputat, ne::um consilier miel şI Ş:olll Politechnlce djn Bucu-

reşti dl Ing Vasilescl<-Carpen; din 
jud( ţe:an, s'ar fi multum!t bietui om şi partea Şcolei Politechoice din Ti mi-
cu preşedlnt:a Casei Culturale din şoara, Ing, Valcovlci; ing Floresct1 in 
Comiăuş Fuge dar la Arad la un domn numele Corpului Silvic; dl prof Asea
senatJr guvernamental (ComlăuşeDii niu Crişan in numele soc. lofrătlrt>a; 
il cunosc foarte bine: este acela care iog. N. Petrescu În numele ~Dd~strla-

. . . • . şti ar din Arad; dl prof. SOClU In DU-
ştie injura cum se cade) Şl II convlt:ge mele Asoc!aţiel profesorilor secundarI. 
pe acest domn~ senator că el, preotul, I 
trebue să fie preşedintele Casei Cu/~ I D ă ă d t

b fura le. up mas es aterile au con ti-
ş! ce se întâmC}Iă? Se dă ordin pre. l1uat îl1 s::la Artiştilor. OI log. Bossle-

Codreanu a cetit raportul său despre 
torului din Sf. Ana, care la rândul său Complectarea n:ţelei C. F. R. şi dl 
dă ordin notarulul căpăriotele Ze- Ing. Al. Paltov despre "Capitalul strain 
novie musaI să fIe preşedintele Casei şi problema refacerii C. F. R. Au luat 
culturJ1!'. parte la discuţii ing. Popescu, Cristea 

OI Notar în h .. za ordinului primit, Niculescu, Z ă nes cu, Tomescu, etc. 
Seara a avot loc la "Crucea Albă" 

se prezintă cu popa Zenovie ÎIl Casa un banchet oferit de Primăria oraşu-
Culturală pentru a-I instala. Membrii lui cu care ocazie au vorbit: DI iog. 
Casei Culturale, oameni conştlentl, arată Davidescu preşedinttle Aglrului care 
decizia tribunalului Arad care ia act mulţumeşte municipiului În numele 
de alegerea făcută În anul 1927 con- căruia răspunde OI senator prof. Teo-

dere9CU. OI iug. Mateesco toaslează 
s:derându-o de legală, iar lui Popa pentru dl iog. Ditvidescu şi dl Cristea 
Zenovie, il arată uşa. Niculescu pentru tineret, căruia tre-

PărInte Zenovle noi vă dăm un sfat: buie să i se dea posibliitatea să mun
.Lucraţi- miii mult pentru combaterea cească. 
sectelor religioilse şi nu vă amestec.ţi 
unde nu vă stă bine, prin mijloacele 
extra-demo crati:e de care dispuneţi. 

... Pentru a evita pe viitor eventuale 
neplăceri aSl'mănătoare. 

Convorbirile cerealiştilor in tim
pul sezonului. Camera de Comerţ şi 
de Industrie din Arad aduce la cuno
ştinţa celor interesaţi, că s'a luat mă
suri pentru ca ill timpul sezonului lran
s:ufliJor de cereale, convorbIrile cerea
liştllor sd aibă prioritate. 

Ziua II. 
Dumlnecă au continuat desbaterlle 

congresului. OI Inginer Combureao a 
cetit studiul său despre Balneo-cll
matologia in România" adu::ând foarte 
interesante propuneri pentru atragerea 
vizitatorilor stră',nl şi români la sta
ţiunile noastre bolneo.chimateri~e. In 
legătură cu problema indu~triaHzărll 
turismului DI Inginer Cri~tea Nlcu
lescu propune solidarizarea proprieta
rilor din statiunile balneare şi ,trAnsa 
colaborare între ministerul de resort 
şi A- ţla cll!lor f~rate. 

OI IX-I~H ~on~r~s al H. ~. 1. R.-mlni la Hra~. 
OI log. Budescu arată că elemen

tul romanes: este Îndepărtat din In
dustrie şI chiar şi din Industria mi
nieră. Nu se mal respectă cota ele
mentului stră!n Indicată de lege. . ~ 

lu zllde de 14, ]5 şI ]6 Septem- I mânJa, fată de no:le legi uri cu carac
vrie a avut loc al lX-lea congres al I ter economic. legiuIri ce tind a schimba 
Asoclatiei generale a inginerilor din radical condiţiile a :tivităţli tecbnlce, 

guvernului pe congreslşti. Aduce salu
tu! dlu! prim ministru Iuliu Maniu, 
care regretă că nu a putut fi de faţă 
la lucrările congresului inglneres;:. România. economice şi soclaj~. " 

Congresele an;jale ale A. 0.1. R. ului In gara Arad dlst!nşil oaspeţi au fost P. S. S. Episcopul Grigorle al Ara
dului aduce bioecuvântarea Sa şi spune 
că progresele techolcef moderne nu 
trebue să neglijeze şi cultivarea sufle
tului. Toate cuceri riie ştiinţei moderne 
n'ar avea valoare dacă nu ţinem seamă 
şi de laturea morală a vietii, 

au menIrea de a intreţine vie atenţlunea salutati în numele Municipiului de că
.publică asupra Ideilor şi problemelor tre dl senator Alexa Botoc, Iar in nu
de ordin tech~c, economic şi social, mele Aglrului-Arad de către dl ing. 
urmărite de A'io:laţie in interesul ob- St. Mateescu, preşedinte. A răspuns 
~tes.:. Totdeodatâ ele urmăresc cunoaş- dl Ing. Davidescu, preşedintele Agiru
terea bogăţliJor na turale ale tărll pre- lui din intreaga ţarA, mulţumind pel1-
cum Şi ceeace este înfăptuit, pentru pa- tru buna primire ce li s'a făcut con- OI preşedinte a] Camerei Şt. Cielo 

Pop aduce salutul judeţulUi Arad, sa
lutul unuia dintre ceh" mal mari, bo
gate şi Istorice judeţe ale tlril. Aici 

nerea raţional! a lor in valoare greslştllor. 

Lucrările congreselor trecute ale A. 
G. I. R-ulul au avut de obiect exami
narea diferitelor chestiuni referitoare 
la transporturi, lucrări publice, energie, 
mine, Industrie, metalurgIe, silvicultllră. 
agricultură, in văţământ technic, et.:. 
.precum şi a tuturor problemelor cu 
caracter technlc, economic şi social de 
·după răsboi. Toate aceste probleme 
au fost studiate sub aspectele lor 
techolce şi generale. cu Intenflunea 
de a aduce o contrlbutlune la rezol
varea raţionalA a marei probleme, ce 
trebuie să absoarbă astăzi toate ener
giile ţării: problema producflunll. 

Rezultatele congreselor trecute au 
servit ca documentare la leg!slaţle eco
nomkă, multe din prlnclpille A. O. I. 
R-ulul fiind consfinţlte prin opera ]e
glslaţivă a guvernelor. 
Urmărind aceleaşi norme conducl

toare ca şi congresele trecute, con
greSul din anul acesta a avut de 
cristalizat puncta] de vedere al Aso-

f clatlel Generale a Inginerilor din Ro-

Te·Oeumul. 

La ora 11 a. m. a avut 10:: În Ca- la Arad, au fost in alte vremuri lup
tedrala ortodoxă un Te-Deum ofi.:iat I tele aprige pentru susţinerea cauzei 
de ~. ~. S .. episcopul Grlgorle al Ara- I românismuluI. E bine că Aradul a fost 
dulul, 1l1CunJurat de numeiOS cler. Au ales ca loc al congresului acestui corp 
participat: dl Pan Halipa, ministrul de select al inginerilor. Daci massde 
lucrări publice, Şt. Cicio Pop preşe- populare sunt pentru o naţiune sân
dintele Camerei, ing. AI. Davldescl1, gele ce vlne Ia inimă, intelectualii sunt 
preşedintele A. G. I. R.-ului, V. Gold!ş, creerul care conduce şi orIce guvern 
preşedintele Soc. Astra, general lova- adevărat democratic va trebui sA se 
novici, log. St. Mateescu, ing. N. Pe- bazeze in primul rând pe ei. 
trescu, AugustlD L~zar subprefect, co- Agirul este chemat si aducă solu
Ionel Manafu, col. bugier, şi foarte tluni la marile probleme economice ce 
mulţi congreslşti. . se pun pentru consolidarea României 

Deschiderea congresului. Urează spor lucrarilor congresului. 

La ora ]2 a avut loc deschiderea 
congresului ia sala Palatului Cultural 
şi in prezenţa dlul mln. Pan Halipa. 

DEs~h!zând şedinţa, dl Ing. Davl
descu propune ca prtşedlnte de onoare 
al congresului pe dl Pan Hallpa mi
nistrul lucrărilor publice. 

OI mln. Pan Hallpa multumeşte pen
tru acea.tă onoare ,1 saluti tn numele 

OI Vasile Goldlş arată in numele 
Asociaţiei Astra rolul jucat de această 
asociaţ:e in opera de unificare cultu
rală a noastră. Astăzi munca trebue 
să fie crezul nostru. La Geneva în fru
mosul far al Arlanei se pune temelia 
acelui palat de granit şi marmoră care 
a fost numită .Casa Natiunllor-. Pa
sărea măiastră, - Zepellnul - uneşte 
in câteva zile două lumI. Se ventileazl 
tot mal mult IdeJa Statele-Unite ale 

DI log. Nlcolau, vice-preşedintele 
Agirului şi secretarul general al Mia. 
de Lucr. publice arată însemnătatea 
noilor legi economice de exploatare 
ale bunurilor p!lbllce. Aplicarta lor 
va aduce desigur mari rezultate. 
După masă congresiştli au plecat 

cu tramvaiul electric să viziteze re
giunea Podgorlel, fiind la Ohioroc, 
Radna şi comunei invecinate.e 

Seara a avut loc un banchd dat 
de soc. Astra in clădirea soc. de pa
tinaj. 

Ziua III 
Luni au continuat desbaterile con

gresuluI. S'au votat două motiuni, una 
a inginerilor silvici in legătură cu re
formele ce vor trebui făcute pentru 
apărarea pădurilor Statului; a doua 
moţiune, geoerală, constată nevoile 
ţării şi in 'Ici solutiunlle potrivite în 
legătură cu prosperitatea noastră eco
nomicA. La ora 12 a avut loc vizita
rea uzlnelor şi fabrlcel "Astra'" con
greslştll ftind întovărăşiţi de doi! ing. 
N. Petrescu, ŞaplrI Butoescu, Şerbă
nt:scD, care le-au dat indicaţlunile ne
cesare. 

Seara la 8 A G.l.R -nI a oferit un 
banchet de muiţumlre oficlalltătli lo
cale şi tuturor celor cari c:.u contribuit 
la reuşita congresului, după care a 
urmat o Serată dansată, În pavllionul 
societăţii de Tenis ,i patinaj, la care 
au fost invitate tn mare număr de fa
milii arădane. Serata, admlralul des
făşurată a tiout până la 3 dimineaţa. 

La ora 5 dhn. trenul special al con
gresiştilor a pornit din gara Arad spre 
Halmei şi de aci Îil" Cehoslovacia pen
tru o excurslune de 8 zile, cu care 
prilf j Inginerilor nostri Il se vor face 
frumoase primlri de către colegII lor 
Cehoslovacl. 

Ed. e. 
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Inceperea anului şcolar. 
Anul ,colar 19:.!9-1930 s'a inceput 

cu obidnuittle formaliUltl şi in oraşul 
Dostra. Dumlnecă, 15 Sept. fn bise
rica Catedrală după serviciul divin a 
urmat Chemarea Duhului Sfânt la care 
au participat toate şcoalele primare 
impreună cu Intreg corp didactic pri
mar. Păr. C. Turicu a ţinut o cuvtin· 
tare btoeslmtită accentuând marea res
pundere a familiei şi şcoalel pentru 
mentinerea sufletului curat al micilor 
odrasle. "Ce va folosi omului d~ ar 
dobândi lumea toată şi va pierde SIl

fletul? ori ce va da omul în schimb 
pentm sufletul său 1" IntrebărI puse 
(Je Mântuitorul deopotrivă părinţilor 
fi educatoriJor. 

Congresul invalizilor. 
i 

După serviciul divft!. elevii au trecut 
li scoală, unde sa oficiat serviciul 
Sfintirel Apel şi s'a stropit cu Aghlazrnă 
frunţ\le micilor ostaşI. La şcoala Nr. 1 
condusă de neobositul director Dimi-
trie Popovlcl serbarea de 'Inceperea 
anului nou şcolar a luat proporţl1 mult 
mal mar! participând părinţI! şi ofi
cialităţile. Păr. C. Turlcu indeamnă 
pe elevi la urmarea prescriptelor Evan
gheliei şi doreşte dlui director ca şi 
pe acest al 38·1ea an al dăscăliei ade
vărat apostollce să·l ducă la bun sfâr
şit. OI. dlr. Popovicl ia cuvinte sin
cere face fericita paralelă a luptei din 
trecut: Bisfflca şi Ş:oala cărora se 
datoreşte Izbânda şi căiOra li se cere 
şi în viitor o conlucrare armonică. 

La liceul "Moise Nicoară" festivalul 
inceperII noului in s'a făcut luni 16 
Sept. ora 8 dimineaţa printr'un servi
ciu rellgios de pAriaţ!! profesori Sabia 
Ştefea şi Calus Turtcll, du'pă care s'a 
sfinţit cu Aghlazmă toate salele pom
pasului ed'flciu care in vara aceasta 
s'a renovat apl!d,ndu·l-se unele bine
venite schi/ti bări. La sfârşitul serviciu
lui păr. Ştefea cere asupra corpului 
profesoral şi elev! harul Tatălui ceresc 
iar dl. director A. Crlşao, deschide 
noul an şcolar 1929-30. 

In cursul zilei de 16 Sept, s'a fă
cut şi sfinţirea localuri lor şcoalelor din 
cartierele româneşti: Pârneava ş\ Şega 
la şcoalele de pe strada Lae Bama şi 
Rahovei. 

Proporţii solemne a luat această ce
remonle indeosebi la şcoala supra·pri
mară (ci. V, VI şi VII) condus! cu 
muită râvnă de dl dlr. Simion Aibu. 
Sfioţlrea şcoalel s'a făcut prin cati
hetul şcoll! par. C. Turlcu, care in cu
vinte de indemn arată binefacerile u
nei vieti credlncioase t dDSă alături de 
sfânta Biserica. 

Rap. 

Toti d·nii abonaţi ai ziarului sunt ru
gati să binevoiască a trimite nelntârziat 
costul destul de modest, al abonamen· 
tului la administratia noastră Piaţa 

Avram Iancu 7, sau la Banca Ro
mânească Sucursala Arad. 
----~~~~ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Duminecă la ] 5 Sept. a avut 
loc in Arad congresul invaIiziior 
din Ardeal şi Banat convocat de 
către Asociaţia Generală 1. O. V. 
din Romania. 

A triumfat dreptatea şi vointa 
membrilor Asociaţiei faţd de abu
zul autorUdt/ior care au voit stI 
impiedece acest cogres cu orice 
pret. Ştim că d-l D. R. loaniţescu 
la raportul d-Iui Prefect al jude
ţului Arad a interzis ţinerea con· 
gresuhl1 - după informaţiile tJd
mite ... ? - se vor produce dizor
dini, In ultimul moment însă faţă 
de atitudinea hotărâtă a condu
cătorilor Asociaţiei, Guvernul a 
trebuit se cedeze. Vom vedea 
din cele intâmplate la congres, 
întrucât era documentată atitu
dinea ilegală a guvernului sau nu. 

La orele 9 1
/ 2 s'a deschis sala 

Teatrului de VaIă şi delegaţii 
invallzl şI văduve au intrat ca să 
ducă la izbâoda un drept al lor: 
sistarea abuzurilor cu care sunt 
onoraţi de actualii guvernanţi şi 
dreptul la viaţă, dreptul lor şi 
datorinţa ţării. 

Congresul a fost deschis tn 
uralele publicului de către d-I 
Locot. invalid Ioan Martin, Pre
şedintele filialei Arad, care salută 
pe cei de faţă şi propune dc 
preşedinte al Congresului pe d-l 
Colonel St. Zăvoianu din Bucu
reşti, Preşedintele Asociaţiei Ge
nerale 1. O. V. din România. 0-1 
Martin tn cuvântul de deschidere 
aminteşte că după informaţiuniIe 
şi rapoartele primite inval1zij· şi 
văduvele au fost inpiedecaţt de 
a veni )a congres de către auto
rităţi. In fjecare comună din ju
deţele invecinate s'a bătut toba 
din ordinul autorităţilor interzi
când participarea la congres. La 
casele de biiete pe Cfr. invaHzi
lor şi văduvelor nu li s'au vândltt 
pe banii lor bilete pentru Arad. 
Califică această măsură abu
zivă drept atentat la libertatea 
asigurată prin legile ţări, şi 11 
surprinde că o astfel de măsură 
li-se aplîcă de guvern victime
lor războiului tn loc de recu-

Sporurile de Impozite 
- Incasărlle stajului şi deficitul bugetar -

Ziarele guvernamentale publicând situaţia Incasărilor bugetare 
pe hma August relevă faptul că aceste incasări au crescut faţă de lu
na precedentă cu aproape 300 milioane, iar faţă de Juna August 
din anul trecut cu aproape 200 milioane. 

A tât ministerul de finanţe cât şi presa guvernului In datele pe 
care le publică uită să dea o precizare şi anume aceea a prevede
rilor bugetare pe Juna August pentrucă numai astfel să se poată 
judeca realitatea. ' 

Cu toate sporurile de impozite, circulări ministeriale, rectifJcări 
bugetare, teroare fiscală incasările statului n'au atins nici in luna 
August prevederile bugetarele si la deficitul de 5.639 milioane se 
mai adaugă lncă 221 milioane ceeace face ca deficitul bugetat pe 
anul acesta să ajungă până tn prezent aproape de 6 miliarde. 

lată dar care este adevărata situaţie, chiar după ce şeful gu
vernului anunta la sfârsltul sesiunei parlamentare că "naţiunea este 
dispusă să facă gestul patriotic ca să plătească dările pentru ca 
bugetul statului să fie echilibrat". 

Dar mai trebueşte semnalat şi faptul că nea coperi rea prevede
rilor bugetare se produce chiar şi tn luna August, când s'a inceput 
realizarea producţiei agricole. . 

Acesta dovedeşte cât de rational au fost fAcute sporurile de 
impozite aruncate asupra maselor populare(!) 

GIrant responzabil: Z. HMODCA 

noştinţa sacrificiului depus de 
aceştia pentru Integritatea nea
mului. 

Constată că pe lângă toate 
măsurile luate de autorităţi au 
sosit aproape 1000 delegaţi, dintre 
cari majoritatea au venit cu tre
nul până In gările din apropierea 
Aradului şi de acolo pe jos. Face 
apoi un istoric al doleanţelor in
valizilor, orfanilor şi văduvelor 
de război şi accentuează că Aso
ciaţia şt-a propus de a lupta cu 
îndârjire pentru revindecarea lor. 
Apoi dă citire adeziunei din par
tea invalizilor din vechiul regat, 
prin care se dovedeşte că fraţii 
lor de suferinţă prin unire tnţeleg 
stârpirea ilegalităţilor de până 
In prezent. Aminteşte că aseme
nea adeziuni au primlt din partea 
invaliz!lor din Bucovina şi Ba
sarabia. 

A urmat dl. Constantin Savu, zIarist, 
din partea presei româueştl şi a foş· 
tllor voluntari. prin o cuvânt are emo
tionant! de însufleţire, care a făcut 
pe mulţi spectatori să plângă, aminteşte 
că deşi nu este în delegaţie oficială 
din partf"a f0ştilor voluntari şi-a ţinut 
de datorinţa patriotică să-I reprezlote 
reamintind suferinte le de pe câmpul 
de luptă alături de schl/ozil de azi. 
asigură mişcarea din partea presei ro· 
mâneşti de concursu~ cel mai larg. A
rată că autorităţile II psesc din sală, 
n'au venit ca să audă suferinţele vic
timelor răsbollllul şi deci nu sunt la 
la lo:ul lor, pentrucă locul lor era azi 
aci in sală. 

OI. Colonel St. Zăvolanu aduce sa
lutul 1uturor invallzilor, văduvelor şi 

orfanilor din întreagă ţara pe care il 
reprezIntă în calitate de preşedinte al 
Asoc. Sen. I. O. V. din România. Face 
un lung Istoric al revlndecârilor vlct!
melor războiului, Îndeamnă pe invallzl 
şi vllduve la unire şi il aslgurllde Iz· 
bâoda, căci asta este un drept al lor 
înscris cu sânge in istoria neamului 
românesc şi drcl trecut şi in legile 
tăril. Arată că teama de dezordini a 
fost numai un pretext spre a Întârzia 
,1 de data aceasta achItarea unei da
torii a ţărII către victimele răsbolulul 

01- Francisc Molnar vorbeşte tn limba 
maghiară traducâod minoritarilor cele 
spuse de ante vJrbltorl şi accentuftnd 
că intre nenorocltl fără deosebire de 
limbă şi religie există unire şi lupta 
care se dă in cadrele legilor ţărU tre
buie să aibă rezultatul dorit. Salută 

congresul din partea invallvllor, vădu
velor şi orfanilor minoritari. 

OI. Locot. Martln dă citire şi aplică 
punct de punct textul memoriu lui care 
urmează a fi inaintat InalteI Regenţe, 
PrezldentletConslllalul de Miniştri şi 
Ministrului SănătăţII şi Ocrotirllor So
ciale. Memoriul este votat cu aclama
ţlunl cu următorul conţinut: 

1.) Suprimarea tuturor subvenţiilor 
date Oficiului 1. O. V. şi Societă
ţilor zise delegate. Toate subventiile 
de orice natură ar fI să se treacă la 
fondul pensiilor de războI. 

2.) Cerem o nouă lege pentru uni
ficarea pepslIIor pe intreagA ţara. 

Cerem ca Legea pensiilor le pre
vadă in mod expres obllgatlanea aşe
zărII Imediată la pensie a Invallzllor 
ofiţeri şi grade Inferioare cari au re
forma definitivă şi până in prezent nu 
primesc nici o pensie. 

Cerem examinarea şi acordarea tu· 
turor drepturilor pentru acei Invallzl 
cari până tn prezent din diferite mo
tive n'au fost examinaţi şi clasaţl. 

Cerem imediata soluţionare a cauzei 
marilor mutila ti Ofiţeri ,1 grade in
ferioare. 

1 
Cerem ca pensia marilor mumaţt; 

grade Inferioare să se stabilească e
gală cu pensia gradului de Subla. 
cotenent. Iar a obţerllor, penSia gra
dolul plus 50 %. 

Cerem ca insotitorul marilor mu., 
tllatl orbi se beneficieze în plus de 
1/ .. pensia lnvalidulul plus drepturile 
acordate până in prezent. 

Cerem egalarea pensiilor pentru cei 
din teritoriile aUpite. Ardeal, Banat, 
Bucovina şi Basarabia se fie facuta' 
până la votarea noul legi de uniflca- t 
rea pe cale adm1nlstratlvă acoperită; 
din fondul excedeRt al Casei pen~ : 

Cerem acordarea de pensie pentru! 
văduvele de război egal cu pensia l 
gradului soţuluI. ! 

Cerem acordarea de ajutor pentru f 
orfanII de război in plus de pensia i 
văduvei mamă cu 1/, pensia graduiull 
pentru fiecare orfan, iar pentru cel! 
orfani de ambii părinţi un ajutor lunar! 
egal cu pensia gradului, până la eta-I 
tea de 20 ani I 

Cerem ca orfanII studenţi unlversl- f 
tari se beneficieze de acest ajutor până f 
la terminarea studiilor universitare Il- ' 
mitgte la etatea de 24 311!. 

Cerem ca proiectul de lege pentru 
noua Lege de unificare a penSiilor 
invallzllor, de război să fie cola b'Jra fă, 
de un comitet din actualul parlamc nt l' 
lntregit cu cate un of.ţer şi un grad 
inferIor de fiecare regi une, aceştia I 
numiţi de Comitetul Central al Aso
clati~1 Generale 1. O. V. din România. 

3) Cerem improprietărirea invall-I 
zilor grade Inferioare cu lotul tip din I 
actualele rezerve ale statului ş! Im-: 
proprietărirea invahzllor of I ţer I şi i 
grade inferioare cu lotul de case la i 
oraşe. In acest scop să se IntocmeascA! 
un tablou de către judecătoria de Q' \ 

col respectivă în inţdegerea cu orga-, 
nizat!a 111valiz\lor din acea regiune.; 

4.) Cerem modificarea l:omplectă ac 
Legi 1. O. V. şi Intocmirea urgentă, a 
regulamentului ci ca şi reorganizarea 
Oficiului I. O. V. prin concursul repre 
zentanţilor Asociaţiei. 

5.) Cerem infiIntarea imediată ~ ca
sei de credit pentru inlesnirea cons· 
tructillor de locuinţe, chioscuri, pro
curarea de unelte rgricole, infHnţarea 
unu atelier spedal pentru prottze etc. 

6) Interzicerea tuturor abuzurilor ad
minIstrative prin călcarea Legii 1. O. 
V.: llifăptulrea urgentă a drepturilor 
de brevete, concesii, scutiri de Irnpa
zite, prestatii şi de str~jă, s:::utlrea de 
taxe şcolare a orfanllor de război, !n-. 
fiintarea de sanatorll şi colonii in sta· 
tluni le climaterice şi balneare, acor· 
darea efectivă a tuturor inlesnlrllor 
prevăzute şi in actuala Lege l. O. V. 

7.) Plasan'a cu prec!eere in orI-ce 
funcţiuni corespunzătoate apti tu dinei , 
gradului şI culturel. 

8.) Intocmirea urgentă a stati sti =el 
Invallz1lor, orfanilor şi văduvelor dl' 
r~zbol prin Intocmirea de foi matri
cole ca să fle posibIlă ţinerea la C\ll'" 

rent a situatiei flecărala. 
9) Cerem ca in conslile comunale, 

judeţene şi ale casei pensiilor se fie 
delegaţII desemnaţi de Asociaţia Ge·, 
neraJ! 1. O. V. 

10) Cerem achitarea cu pre.:::ădere 

a despăgublrllor de războI. 
11.) Intregul personal al Oflcllla!' 

1. O. V. ca şi al tuturor societăţllorf 
pendlnte se fie recrutat numai dIntre! 
In vallzl şI văduve de război. r 

12.) Protestăm contra măsurilor ar'l 
bltrare şi de neiertat ale guvernul ui , 
pentru a împiedeca ţinerea congre-, 
sului dând ordine de oprirea Invali
zllor prin comune şi in gări, ba chiar 
coborându-i şi dIn trenuri. 

Ca incheiere dl. Martin mulţumeşte 
presei pentru concursul dat şi declar! 
că in primul rând lOC. va cere autor[
tătllor să restituie carnetele de reda' 
cere pe efr. r e t ras e dela lnvallzî 

pe nedrept. Aminteşte ci dl. Mada; 
oferă masă la 30 persoane dintre cel 
mal lipsiti şi InvUă pe lnvallz\ la păs
trarea ordinei şi la unire. 

Rep .. 
Tiparul Tipografiei Dlecezane, Arad 
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