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votul pentru vre-un candidat la de, sti ţină cont politica de guvernament 
putaţie. , . în acest stat. 

Va fi grea miSIUnea aceasta a can- Pe fratiI nostri autonomiştl şi pa-
(TruJ Alegerea dela Dobra s'a diduţilor, grea şi une-or! chiar primej- slviştI ÎI rugăm acum, când ne despăr

tefTm'na~, Aşa, cum a trebuit să se ter- dioas<1, dar fără greutăţf, fără luptă; ţim de din~iT, să primească asigurarea 
mine. Cu învingerea amiculuI nostru fără păşire bărbătească în faţa primej- stimeT şi a iubireI noastre. Ştim, că 
Dr. Aurel Vlad. diilor nicI un neam din lume n'a eşit si dinsiI binele îl voiesc. Pentru aceea 

Remâne acum să fixăm lnsemnă- din reu .Ia bine. ia to~te întreprinderile lor, în toate 
tatea politică a faptuluI, să ne gindim Chiar şi după alegere, fie că au făptuirile lor intru binele obştesc îI vom 
la urmărI şi să ne potrivim apOI paşiI învins, 1ie ca au căzut, candidatiI vor sprigini cu toată c<1ldura suHetuluI nostru. 
mal departe în conformitate cu urmă- avea datorinţa să îngrijească în ~crcul, In luptele comitatense, pe terenul bi
riIe, pe carI le prevede resonamentul, pe care-I representă, de alimentarea sericesc, şcolar, cultural şi economic 
ne]2feocupat. neincetată a constiinteI nationale româ- rămânem uniţI. NicI în cele politice, 

Inainte de toate prin păşi rea d-luI neştl şi a conştiinţeI' drepturilor cetă- nu il vom combate cu ură, ci cu iu
Vlad cestiunea programuluI naţional din ţeneştr, pe car} RomâniI le au, orI ne- bire şi cu argumente. Socotim, că şi 
188 [ şi a tactic eI de luptă s'a scos in avendu,le, se cuvine a le câştiga prin dînşiI ne întimpină cu aceeaşI iubire 
definitiv de pe terenul discutiunilor teo- lupta politică. frăţească şi nădttjduim, că nu ne vor 
retice ,~i a devenit o realitate. AceştI representanţl, constituţiona- face chiar el greutăţi în lupta, ce voim 

Un cerc electoral românesc din liceşte legalI, al poporuluI românesc a intreprinde pentru binele neamulur 
Ardeal a abandonat din programul dela vor putea totdeauna, când va cere nostru. OameniI de bunăcredinţă, în 
1 S81 punctul referitor la autonomia trebuinţa, cu deplină îndreptăţire să orI ce taberl ar fi, nu se uresc, nicI nu 
ArdealuluI şi a părăsit pasivitatea ca aducă la cuno~tinţa tuturor, căror se se clevetesc, ci se respectă uniI pe alţiI. 
tactică de luptă, întrând în activitatea cuvine, părerile şi aspiraţiunile politice Ceea-ce este Însă necesar accen
parlamentară şi alegend deputat dietal ale acestuI popor în cadrele StatuluI- tuăm acum, după învingerea dela 
pe Dr. Aurel Vlad, fruntaşul tinerimeI Ungar, Asta o făceau până acuma con- Dobra, e: să nu ne amăgim. 
române, care Împreună cu nOI anI ferenţele noastre naţionale, cu o mal Mal virtos fratilor nostri din cercul 
dcarîndul a luptat pentru aceleaşI ideI. puţină îndreptăţire formală decum o Dobra, le trimit v'orbă să nu se scalde 

ŞaptezeCI de sate cu multe miI vor face-o representanţiI alegetorilor ro- în riul visărilor de bine, pentru-că au 
:::!!O; ~ ~ ~ de Românl, sate şi RomânI din Ardeal, mânI, ieşiţi din luptele electorale. avut bMbăţia dea scoate triumfător din 

au declarat .între formele cele mal le- Invingerea deLa D(lbra ne îndrep- luptă steagul românesc. Să ştie, că 
g,_'." 1"\:-:' ... ~ ...... " ~h~ h,_. ~.r' ~, tâteste a nădăjdui, că la alegerile ge- vrCllle lungă nu se va schlmba nimic 
,doar~ âutonomia ArdealuluI, că 1lcralc ne l'a s/H;cedc a t,'imitc in lJar - În . rcara,Ungureascll si mult1'l apă va 

--

părăsesc pasivitatea şi Întră în activi- lament cel puţin vre-o IO-I 5 deputati curge incă pe :.\\ureş,' pân<l când Sta
tatea parlamentară. nationalI. Aceştia vor forma acolo c1u- tul-Ungar îI va recnnoaste alegătorulUI 

Alea iacta est. Am intrat acum în bul naţional român. MembriI internI român dela Dobra toat~ drepturile, ce 
horă. In faţa alegeriI dela Dobra de al acestuI dub vor fi deputatiI aleşI şi luI i-se cuvin. 
aci încolo e imposibil să mal rcmânem tOţI candidaţiI partidulUI no~tru, ear O mare nefericire pentru lupta 
numaI pe terenul discuţiunilor, ci tre- membri externI vor fi alegetoriI ro- noastră politică este temperamentul 

. ~ ~ ~ I't t mânl, carI aderează la actiunea noastră 11ostru. 17\ Te l'ns:nl"'a~m dl'n z'7vorlil ne-bUle sa ne grupam an rea 1 a e COl1- • el r 1. 
Ş i îS,1 vor împlini îndatoririle, ce Il '-se ~ tI' b' 'f d . . . form convingerilor, cari ne stăpânesc. seca a IU zrz noastre e neam 51 ne 
vor impune prin disposiţiunile clubuluI. aviilltăm la maniFestări uimitoare' ale 

Acel RomânI, carI sunt de cre- D' J' 
. d atormţa principală a deputatilor puterii de vieaţă, dar' dacă resultatul 

dinţă, că autonomia Ar ealuluI nu este nostri nu va li participarea la vie ata . d A 

o cestiune actuală, care trebue să r.e ' nu se arată lme iat m proportie cu 
Parlamentară s,i sperant,ele lor nu vor ~ fi t' t ă t 1 'd A 

Preocupe în acţiunile noastre politice ' 1 d lI1SU e,irea noas r , a unc numaI ccat 
ti egate e cele ce se petrec în Dietă 1le la'sa"'" d 5' dă' şi carI dimpreună cu noI socotesc, că '. ,,,l se li> 1 a cre e, C acţIUnea, 
CI mal ales Şi mal presus de toate, el care ne a I'n' Pl'r t a f t d' l 1 prin activitatea parlamentară se va po- d .. ' sa, os tn capu 0-

tenţa puterea de resistenţă a poporu- toţ1, eputaţi Şi candidaţi, îşI vor uni cuIul fără nicI Ui1 rost şi dela culmea 
luT nostru faţă cu politica de desna- toate puterile lor pentru întărirea şi însufleţiriI cădem în indiferentismul si 
ţioiialisare a guvernanţilor ţi'!riI, aceia înmulţirea forţelor politice ale popo- scepticismul de viaţă ucigctor. ' 
pe J~lă se vor înşira' sub steagul des- ruluI românesc cu scopul, să-I facă Va trebui să ne silim tot mal 
făştirat la Dobra, sub crengile de ste- mal viguros Întru resistenta lul fată de mult a gândi cu capul, nu cu inima. 
jar, carI Însemnează putere şi izbândă. politica oficială a Statulul~Ungar. ' Sperat illJestis, metuit seculldis bene 

DAI \., d d d Dar să nu putem alege chiar nicI praeparatum pectus. Când t1-1 bine 
r. ure l' a are man at ela un deputat, şi atuncI a candida nimenI ' , 

un cerc românesc ca să i'nt nu te 'ncrede, când t,i-l ri::!u, nu de-
, . ' rupeze nu ~e poate :opri şi alegerile vor fi 

r~~{;tie noastre. La alegerile generale, 1 d spera. 
, r 1 l A ?casmn e a ne disciplina, a ne oţeli As, a<:i acum, când ne aflăm sub 
111 ~lecare cerc e ectora romanesc, acel III lupta noastră nentru binele româ- T 

. ~1i:.1Jl'l"nlnJ, carI gândesc' deopotrivă cu nesc, ear candid:tiI vor remânea re- impresiunea lnvingerir dela Dobra, o 
noI ÎsI vor pune cr ndidat la de tă ' sl)unem verde tuturor, să nu astepte 

, '," o. pu '- presentanţiI politicI al noporuluI nostru. 1,- T \lc Şl vor .vota apoI la alegere pentru 1" de curcnd vre 'un resultat politic real, 
_~st candidat al lor. Acesta, orI va De-am av:a în dietă vre-o 10- 15 visibil, dela activitatea noastră parla-
, 11 ales orI nu va fi ales, în orl-ce cas deputap, aceştia vor începe impletire a mentanl. Se poate că timp foarte tnP: tl~mpul, cât va dura dieta respectivă, legătunr cu rep,resentanţiI celorlalte po- delungat nu vom putea arăta nicI un 

remal1e represe11tmltul cOllstituţionali- r:oare nemaghlare din Ungaria şi cu resultat practic, nu vom putea schimba 
cepe legal al ideilor politice, în numele t~mpul s~ poate forma în Ungaria par- întru nimic soartea atât de tristă a 
carora a jast candidat, adecă "epresen- udul naţlOnal regnicolar, care va avea' poporuluI nostru. In tot casul tnsă sun
tantul R....0~âllilor din cercul respectiv, ca ţintă egala îttdreptăţire a tuturor tem convinşI şi credem a putea dovedi 
al RomanIlor, carI l'au candidat si au popoarelor di~2 ţară, elup/area şi asigu- deja în câţI,va anI, că prin activitatea par
votat pentrQ densul. 'rarea drep/urzlor nationale ce se cu- lamentară se va începe aşezarea dru-

.' ~andidaţii aces,~tiaf bine înt~les vor 
avea lfl p' 1 ~ " 
ca . , r:lmu nud sfânta datorjnţă, 

, dm mCldentul alegerilor să umble 
dm sat zn sat d' ~ . 

, In casă 10 casă să 10-
strueze, să lumineze SX A bă b' ă 
ă ' , <1. lm r teze, 

: lI1sutleţească pe bietul R A 

In cea 1 ornan, care 
. . m~ mare parte nicI până as-
t~zr nu ~lle, ce face el, când îşi dă 

, ! 

vm .deopotrivă tuturor popoarelor, cari mulul, pe care în urma urmelor vom 
susţm Statul acesta, nu numaI nationa- putea ajunge la isbânda. 
lităţir ,mag~iar:e. AtuncI puteriI p~litice Nu am voi însă, ca aceia, a 
a naţl;mahtăţll maghiare i-se va putea căror încredere o am câştigat, să în
pu~e 10, fară puterea politică unită a dure vre-o decepţiune şi pentru aceea 
naţIOnalItăţIlor nemaghiare si din ra- ne simţim datorl acum din capul 10-
portul acestor puterI în chip' iÎresc va cuIul a face declaraţia, că suntem lă
resulta o echilibrare mal sănătoasă a muriţI asupra greutăţilor, carI ni se 
intereselor generale, de carI va trebui vor pune în cale şi ştim foarte bine, 
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că prin partiCiparea noastră în luptele 
electorale nu vom putea lncU1'el1d să 
îndreptăm multele neajunsurI şi ne
dreptăţirile, de carI sufere atât de mult 
nefericitul 110Stru popor. 

NicIodată însă nu vom desarma, 
ci mal vîrtos în luptă întărindu-ne, 
oţelindu-ne şi inveţând din păţăniile 
trecute si viitoare Într 'una vom nisui 
şi tot gtlndui nostru şi toate puterile 
noastre le vom pune în slujba nea
muluI nostru, ca să-I scăpăm de reul 
ce-l apasă. 

In scopul acesta cerem ajutorul 
vostru, fraţI RomânI. 

Alegerea. 
Dovada s'a făcut. Şi Încă în chip 

str~llucit. Un cerc electoral rom<ln dintre 
cele maT negligiate, căcI nimenI nu ţine 
minte să se ti pus la cale, de vre-o treI
zecI de anI încoacI, vre-o mişcare naţională 
în Dobra, un cerc dintre cele mal sărace, 
pcntru-că bieţiI RomânI d'acolo d'abea au 
doar unde să-şI culce capu, a tlles depu
lat un Româllllaţionalist,pe D,.. AW'el nad. 

Si l'au ales cu o insutlctire de care 
eu În . vieata mea n'am mal ;ezut, măcar 
cii luat-am' parte, de vre-o douezecI de 
anI încoac1, la toate mi~cările noa<;tre 11;),

tionale, L'au ales impotriva unor presiunI, 
~bu~urJ ~i brutalit1iţl cum nicI in Ungaria 
nu-mI inchipuiam C~\ se pot lnt;lmpla. Nu
maI versare de sânge nu s'a petrecut, În
colo - tot! 

O dare de seamă despre decursul 
alegeriI şi a celor ce au precedat lupta 
crâncenă, vom da în alt numer al ziaruluI 
nostru. Aci me mărginesc asupra unor 
momente menite să lămurească importanta 
alegeriI. , ' 

E de constHtat, Înainte de toate, că 
timp pentru a pregăti lupta, n'a fost de
cât zece zile. In atâta vreme a trebuit să 
tie deşteptaţI la vieaţă naţională ţeranir din 
71i comune, împrăştiate p'un teritoriu 
enorm, căcI dela un capăt la altul al cer
culuI sunt 90 kilometri. Şi nu prin scrisorI 
s'a făcut propaganda, nicI prin tipar, căcI 
l1:al. cuI să scriI şi pentru cine să tipăreştf, 
blepI alegetorI sunt analfabeţI I Aveam a 
[a7e, cu ~ o p~tură de cetăţ,enI atât de pri
nu tivI, In cat stăteau uImiţI când le spu
neam că au drept să aleagă pe cine vor. 
EI, in urma practiceI de până acum, soco
teau că RomaniI n'au v,oie să aleagă, şi 
pe noT, cel carI am cutrJerat satele si li-am 
făcut cunoscut leRea noud (despre 'judica
tl~ra Curiel, în chestiI electorale) ni-au pri
vit ca pe nişte bărbaţI extraordinarI, mal 
marI decât solgăbiraele şi tibiraele", oa~lenr 
cu putere carI ':Jau scos dela imperătie 
~rep~url ~i pentru s~rac,iI RomânI, să mal 
!le ŞI naţia noastră mamtată", - aşa vor
beau. 

Şi au venit la alegere nu numaI cel 
250'1 Romanr, carI au votat pentru Dr. A, 
VIa?, dar Îllcd c..,el putin alţi 50()O. Au 
ventt p'o vreme, lOcât credeaI că e sLlr
şitul lumiI: de treI zile ploua strasnic 
păraele şi văile se umftaseră, podurile ~ra~ 
duse de puhoiu ear drum de ţeară abea-I 
pe icI pe colo. Au venit atatia ca să 
stea în~r'ajutor,", ~şa ziceau, să nu l~se pe 
"domntI nostfl" lO prada străinuluI. AltiI 
credeau apoI că au şi drept de aleger'e 
căcl dacă are drept "birăul~ de ce n'a; 
avea drept şi "gazdele" carI' plătesc bir 
in că mal mult de cât cel plăcutI notară
şuluI". .. Şi când alegeam di~ltr~ el pe 
v,0tanţI, numaI cu greutate puteam să-I re
ţinem să nu se ia cu miile spre biroul de 
alegere, căcI de Întroducerea în lista elec~ 
torală harbar n'aveau, ci totul trebuia să 
le esplicăm. Şi fiind-că ştiau din trecut 
că primariI votau ,um le porundau no~ 
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tari~, ţineau strâns Între el pe primar şi-I _ ,Poporul, n~~deget~rir ţi~lUţr departe, Dr. Aurel Vlad 70 voturi 
cOl1)urau ,"sd (Înd cu sallfjele llostru~ ... Intr o strada, auzll1d de t}căloşla asta, numar Dr, Fa1'kas Bela ' • 

, I-am vezut rornind la drum, cu miile, cu anevoie l'am putut potoli, s<'Î nu rupă cor- Dr. Â, Munteanu • 1~ " 
};CIOS, prin ploaIe, VinerJ dup<l ameazI. dorlU! geandarmeresc şi ca o furtună să " 
S~ara pe la 10 au sosit la vadul .\hlreşu'uT. se i,veas~a in pieaţă şi să m~1ture pe agre- Dispropo~tia aceas~a a remas pând pe 
Dtn, porunca administraţieI, podan'l nu au sonI mt7erabtlI. L'am liniştit lnsă. Peste l~ ol"el~ 11, can~ au a)U1~S la vot Ungurii 
1'roii sa-l lreacd pâllL'[ dimine(l/a. t?t: poporullll'-a ascult.?t, Cii/LV' şi Înfoc ne-ar' dm ll~a. Atunc~ proporJ~a a devenit: 

Au stat decf în picioare, în ploaie şi fi. urmat. InsuşI UnguriI cărturarI şi o(ice- Dr. A. Vlad . . • 162 voturi 
vent toata 1loaplea, Cînd s'ajungă Sambăta nI carI au vczut disciplina şi entusiasmul Dr. Farkas , , , , 1157 " 
dimineaţa în Dobra, la Întrarea În comună poporuluI, s'au exprimat In termeniI cel (Dr. Muntean s'a retras, remânend cu 1 vot). 
eal' au dat de cordon de soldaţI şi geal1- mal măgulitorI si au admirat purtarea tă- A ,De aei încolo Dr. Vlad ear a a"'ucat-o 
darmI, căcI ~u mal -PUţin deciit 2 companii ranilor nostri ' , maznte aşa ca la orele 4 proporJia e~a: 
de soldaţi (dll1 Orăştle) ŞI 80 gea,lldarmf au Tiu să exprim de altfel chiar aci D 
j~st.l1lokilisa(f,pe~II"~1 . acest pr;-lLj. S'au sa- ll;ulţumirea şi admirareu noastră In primul r. Aurel Vlad • . 220 voturi 
nrşI! cate bJastamaţl1 toate pentru alun- rend d-luI protopop al Dobrer, sutletul 1n- Dr. Farkas. . . . 192 " 
garea ţ~ranilor: I?ar ~I n'au cedat. Ci treger acestei camI:anir, un bărbat pe GÎt .o'a ~dl1s atun~i reserva lui Farkas, 
s.~a~-au 111 J:~oale ,zlU~ Illtreawi ŞI nu s~au d.e .ne<?b?sl:, pe ~tat de, cuminte, cum-pănit I (uncJwna.ni, carl,pana la 4 1

/, au mai dat 
las<!t ~eronsaţl, CI c~nd le spuneam Ca o I ŞI t:~ !nuna calda roma. nească. PreoţImea I !4 votur~. Dar Ş?, Dr. Vla. d mai avea înl;ă 
să 11l1111lgem, mulţI plangeau de bucurie. l'a ŞI ascultat În toate. ~n gramada peste 40 alcgetori. Românit sal· 

Ear delirul Ce i-a cuprins când s"u Cât despre diversiunea ce a "rut să I tau de bucurie Un~urii di.spăreau unul câte 
proclamat resultatul, e de nedescris. FiorI producă Între RomanI Dr. Aurcl Munteanu I unul. 1:a orele 5 Ş?, 10 preşedintele declara 
de ln~uioşare me cuprinde ~r'acum, când care candidase şi el numar pentru a stric; votarea m~he~ată. Se numeră voturile: 
l!1e gandesc la acea explo~ie de bucurie. lUI ~r. Vlad, alegetoriI i-au dat resplata Dr. Vlad are • • • 256 voturi 
Se cu~remuya v~zdu~ul ŞI crengile verzI mentată: 1 ~ vot, aşa că d-sa a şi trehuit sâ Dr. Farkas. • • • 204 
ce, c1ătlm~U m m~ll1ă. ,111 loc ~~ steag, pă- se retragă In cele din urmă, şi dela fe- Il el. . v " 

rc<1U o. p<1dure rescolltă de vl)elte. dre~~tră otelulu~ unde "omenise" pe atâţia Â, Vlad eclara deci, legal ales pe Dr. 
. Cat priY~şte solidmitatea, ea a fost oOfenr, să pnvească Cum lla/ia llllreag .. 1 . 
Impunat<.>are, fără pereche, d'un bun augur a~'lal1la Il/lma:pe ce1-:'e um~!,t În căile 1reple. 
decI.! Dt~ltre cel .too alegtlOli românT, ad- Cred că dupa aceast~ lecţie - a fI'ela deja B h t J 
ll:IOI;"tr.apa, cu tot teror~smd el, n'a putut -:- 5il Muntea~lU va Sl~t~ activitatea sa şi anc e u de Sâmbătă seara. 
sa caştlge pentru Dr. f arkas candidatul 'l'a l1lţelege, ca nu-I niCIO glOrie să scotI 
magl:iar, deeat. vre-o 38 : câţr~va cârcImarI o foaie în care să ~atiocoreşn pe cel c<"i
carI 1 şI. t~m licenţa, nişte primarI mal r~r poporul le dă, l~treaga lu~ dragoste şi 
slabI" Ş.I ţcraI}I duşI cu sîla de notar şi sa facă A

astfel serVICII duşmamlor neamu
solgablrău. Cele-lalte voturI date luT Farkas luI romanesc. 
sunt ~ale ~lagbiarilor şi Ovreilor, carI nu- Mal presus de toate s'a dat însă prin 
mal I~1 IlI~ sunt vre o 90, . . alegerea dela v Dobr~ un r~sp,:ns pas/'lIlştilOr, 

. Ear dll1tre p~eoţ~ unul smgut' s'a raUtczl, celor de buna ~r.ed1l1ţ?, bll1e mţeles, - c~lcT 
c~llalţI au mers 111 fruntea credincioşilor despre cel P~SIvIŞtI dll1 causa neputllllellor, 
ŞI" au votat -pentru I?r, Vlad. S'a intemplat nu mal vorbIm. 
ca notarul ŞI solgăblrăul au dus de mânecă Paşivistil de bună credintă vor Înte
pe ~fite un Român până 10 cancelaria pri- lege, că· singura noastră mân!u"ire e să s~u
m.ăn~r, "~nde se vota. _Câl~~ ajungea să vo- turăm poporul ~in letargi.e, ear pentru a· 
t~ze Il1sa, ro~tea cu barbaţle numele can- cest scop lin mllloc practlc este îndeosebI 
dldatuluI natiOnalist, ear agentiI administra- activitatea parlamentară 
ţieI rcmâne~u de rîs şi o<părltr R" US .Ii:" , • • S'U .... t'/"tunu. 

,Ear t?ate acestea s'au aiuns În urma 
putenf cuventU/Uf, CăcI cărturariI românI În

Votarea. 

. Vil')torifJ I V:ctori~ r Na maI ln':.'Hp" lo-
do\~Hi. Am btrult /Sa, Lra,IascA deputtHUi Dt 
Vlad t . . 

~8,i maf erau şi. sC~'ptH, dupl% stirea 
t8Iefon~l,!A dela Deva " ţ~l('grs.ma. luI &'188U 
Bobamll nu ma! 8ve~u strop de tndoisl~ cii 
Vb.d e depu~at. Ku vrr.jll acesteI divina
ţ~unl bobe}:"\.,,- IS umplut 8ufbteie româneşti 
ŞI la, apelul Bobemienilor s'au gr~bit F!!\ sa 
V€8f1lrSSCA pantrll isbAncll mulj! muW '8 
restHcranţul K'llbqi (Ka'lY!l)' , , 

, Musica luI Toni Arde!ean ti' tng;) pe ro
mâm\'. ,R~Gd pe r~nd şi fn grupe f:OBf>ec 

membn~ soci?~",i% române din Arad, singu
reteel Ş1 familn; c~d a.t~plam ,i uHillla 
tel€'graml dela Dobra. 

traţI În luptă n'au lucrat cu banI, nicI cu 
~cuturu, ci .căutat-ar:t cu t?ţiI să deşteptăm 
111 popor szm/ul na/zo1lal ŞI să-I povăţuim 
ca numaI conduşI de acest sentiment, el 
s~ dea votul. ~e când d.in pilrtea opusă nu 
s a cr~ţat ~n ~sll1gur IllI) loc pentru a de
morallsa ŞI Il1fnca poporul. Solaăbirăul 
avusese curagiul să vină călare IaD tabera 
noastră şi să poruncească primarilor să 

Intr'un colţ al grAdinal 1~:>1!lre un bu
toiaş de bere pus la cep, ear lângli. butoI 
personal al tipografic al • TribuneI PoporuluI" 
la ma.sl albll. HSTDicil Do~tri lucrl'Horl Incep 

Biuroul de alegere s'a constituit sub domol, pt»nilu li se lmvăp~ia apof. Ear la 
presidenJia dlui Simon Gabor, ear vicepresi- masa lunga, ce cuprinde hmg;mea gri;idineJ 
~ent . a fost Dr: .BaZau Akos. Bdl'baţi de e tot mai sZlimltlA Boeie'stes român~ In car~ 
mcredere. ai cand2datului Dr. Vlad au tost so g~"le,te ,i un f~,b. ' 

Iasă d 'acolo şi să meargă cu el. Nu l'a 
ascultat însd md Ulml, ci totI ziceau: Poate 
să-'mI ia pecetea, nu-'mT pasă! 1'lea':nul nu 
mi-1 v/md penlnt nici o birăire dill lume" ... 
Când au vezut că stăm aşa de Inchegaţf, 
au vrut să provoace mulţimea, s'o Intarite 
ca la orI-ce mică agresiune, s,1 poată cere 
intervenirea armateI şi să ne împrăştie cu 

Dr. Strdt/a,., advocat în Bateg şi Nicolae Z'mb:l,l1:l p~ t:lub mlJstatli (ârdum'md, 
Berbay Bublea, proprietar în Dobra.. ... eu To~i I!I vBde d~ d)lt(H:Î.a.. c,,·""'~~W-.·' , 

Pt'eşedintele în tot decursul aleg;;;:;;;"':" mf\8e fac Oi.. 1 muT, ~ z tl e(h~ia li 1 ·a a 
observat disposiţiile legii, aşa cit n'a putut • Tdbllr:;ef Poporulu\". cu ultima ~tirB dela 
nimenI sd-i imputit nimica. Dobm :cfişată ln tO.:l.te colţurih ei atâl'!l'lt~ 

La orele 8 s'au presentat 4 candidt'[ri: p(> tO!itn, cUÎI'I'(·jl'; ~i flţ"> z p~.e"e~ de 11"ZIl) 

Dr. Aurel Vlad, Dr. Farkas Bela, Dr. A. ~lât<Jr armonice I"l.c;;'~ute d 3 limba l:O:"-H\

Muntean ş-i Lâzâr Elemer. Acesta din urmă neascli. 
şi-a retras însă candidatura înainte de - D:lu dn,:r zlo~f pentru un "Kl)s~ut 
orele 9. D6~!l·, propune ţiganulut tin »patrioţ"'. 

Sor#~ au deşignat ca votarea să în- - Câliţj\-le, admita un , valah". die' 
ceapa din partea aderenţilor lui Farkas f;.tâttl le-a j~m(\s. Pllliem ~~ le permitem atMe, 

forţa baIonetelor. N'au reuşit. Corteşir ne
n:ternicI ~u s1rit atund chiar în faţa primă
neI, 111 II1tenorul cordonuluI militar si al 
geandarmilor, asupra protopopuluI Ioan 
i\lorariu din Dobra, pe Care l'ar fi omorît Dr. 

Votarea începe cu comuna Dobra. bucurie, când noI suntem biruitori. RomA-
A urmat apoi votarea aderenţilor lui [;u-l gioneroa. 

Vlad şi apoi ai lui Munteanu, Trăi88câ Dr, Aurel VIa \ I 
• dacă nu era majorul să-i scape. 

Alegerea dela Dobra I 
- În redacţia noastră. 

- Cronica uneI zile mar!. -

8 ciasuri. Dan cea din urmă filă 
de manuscris. Am sfîrşit numărnl. Ne-am 
pus umerul em toţiI să scoa1em foaia. mal 
de vreme, dd azl lvem zi mare; azI cu 
toţii in tihnă voim sA serbAm tnvingerea 
dela Dobra. 

- "Dar vom învinga oara ,It - e 
jl)trebarea celor pp,simişt1, şi - "Vom in
vinge, ehI trebue si învinge.m 1" a r~
spuDBul celor cad au incredere în elemen
tul romAn. 

- Ce e non pe la Dobra' 
Vin domniI Goldiş, Ciorogar, Secu/a, 

profesorii Coste, Mihulin, şi vorba lor lntâio 
e: Dolrra. 

- Tot ee ştim e el stăm bine! 
Se apropia de 9 eiasuri şi dflpf'şl ineă 

tot IiU 8ose~te. 
Mă chiamă. la telefon • 
. - Oum stăm la Dobra' 
- N'avem tnci nicI o ştire. Cum 

ne va sosi depe şa, avem să te avisă.m. 
9 ciasuri. Şi depeşa incI. tot nu 

soseşte. 
Vremea trece anevoie. Mereu vin oamenI 

si afle despre starea noastră la Dobra. 
Vine doamna şefredaetorulu~ nostru cu domni
§oara TuIia. 

La orele 10 raportul voturilor a fost: 

--- ----- . 

Nr. 96 .. 

Mut!ltis-IDutandis I 
O g ... up~ dl.< funrţionarJ ·dela ma,(,h~ 

mRgazin de tlerlirieÂAdte~,j1~.- v~ni~e 811 
p~trrfjC!:\. In Imla TP!lf-·urcm"u~uT K~1b Y In· r' . 
Ct>p ,""r;8 da '/ dar C/l prin fflrm{·c tn,1iî 
ardeleană. şl mi o MtuielJc, tn Qrmonfe j\.l.
bila, (!Il tipog'atlt nostri, cu cart BEl fericcsc 
de a fi făcut cunoştit ţ1. ... 

TrăiaseA Dr. Am'el Vlad I 
Ş'apoY,-h'i;d·:m la tr3tJilionr~hd .cfffe 

V IlS-. Şi do acolo - aC9s11 •• ' 
Şi: 

Sii trllifll!!cl Or. AureI VJali, ropreaen· 
tantul Românilor 10 parlame.ntlll $~ril 1 

• 
AlaD, 9 Iuuîe D. 1908, 

Ştire personaTă. P. 8 Ba Dl episcop 
Ioan ~. Papp s'a rentors împreuna cu suita 
Dumznecă seara din Belin t- J! onogtur urale 
a sevîrşit sfinţirea nou edificatei bis~ri('r. Vom 
da raport amJnunţit. ' 

• 
Pressa maghiară şi alegerea dela 

Dobra. MaT [u Ufjt~t rânâ acum, sfară ~ 
foile, nO!15tre locale, nici o to~Te uognrflafi(~. :~ 
nu B ~ pronunţ", asupra alegerii dela Dlib-::~. 
inreglstrAflzll numaI resultatul "i acuz'; alf'_ ~ 
g~toriI d·lul Vlad că au terorizat alegetot'; i ' 
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'-- .- .' ~ fi blicllo In Dt Dr. Laurenţiu Nestor, ~i-a dps('his . joritafe a celor dou~ popoare era.u coaptp 

hd Farlcas. NUIJ.lBl' "F/l.g·b" ~~Iutlsbânda I caD{!elarHl advocaţid!\ in Bli\j (!!ţl'f\dl'l. tl~C- pentru o nouă eră dr amtf:iţie. Ziarul englez 
r.um~rul de DU~lll.neca, 6~coif11l In cscre In- grelfte1, c"solo primart:lu! 1: hnza). DOrIm constqt;l i!Jte/igl:'oţ:t lJlminată I'U care ncallGn\, 

t ' . t'Z 1'Omftn1. un ar.l '1' J ~ â d -phn S l"ceq 
ac iVl-Ş ~ or 11 1 1 Bzr>ll eri 1\ făcut f'o~ noului ll·!voca. rom n·j "'" _. oca j;e & fo"t urwatlt pe malurile Stllif\i. El . 'şte g4JVerUu u • ",' • 
rHlD~e 8 candidând un om sI E!~'], l~ ~oc . l' f t adf!ogă cu Tj<;itele dlul LoubArt la Lond a 
ItI" fi re :'\[]H candidf.lrea. UIlUr k<>s·'u.hl.Şt, Promotionl. In ZIll!'. de 6 âumed8u os Ri Roma vor BbOlOltlca .;a Franţ<4 iil ind~ 

aii spr'J k B~uthi!1t dispune d~ murte promova~1 in Cluj ţre! tmerJ rom lil e mare l . . fi 
eli 01 candHta~~~ d~ ;:gltare, e populttr şi mal v61o~re la gndui df1 doctorI, lntre ca.r~ şi d! odatA, in Bchlmbul raportur~lor îut:8 ŞI' 1 
arme pDtern.c s!} Bdrobi~Bdl cODtr8C!ll)di~ Liviu Pandrea care de !ntres~a. !lOClet~te de atat partea preponderentA care 11 apar
uşor e tn a~:~~onaJht. Da. datorinţli unu! romanfl88c!l, din Cluj e Bti~Hli ,i fi c~rui ţinut 8~b imperiul şi monarhitl. 
d·,tul s~~ n ar ti sA pun§ eero;;urile lo!:uih~ per'!oan!\ el'lte C.ll!108catA IrJal~}tea Româllllor • 
gu,/t~r~io~:~fitlă$T, la 4iBposiţla partidlllu! in· mtelig\lnţr. L(J ul'~m muU bUle. Un banchet la lordul-primar. 
de nf} ţ' t Dael\ Utl 8<tf~] dfl cerc e • " d 1 ' 1 
df'pevd"n t!il. d fel 1 k09su i h ist idea r Ad If _ osândit K{}rmo~ 10 ZIUa d~ 28 MalU lor u prJmlU a 
â~tigat odatA e par 1 II ' . '. 'f KormOB o " , L d ~ f·t 1 h la Manssion 

c " iOD811 m8ghiar~ fie va validita cu trlUm. prietenul fostuluI Hdvocst din Arad 8z~ll~ a i}n reI a o er.1 ~n . une ~ ,. ~ 
~;CB tn cereul Dobrel fBţ~ d.e OI Dr. VI~d, fo~t o8ândi~ tie c:!tre CP.t\ miiI tnalt.§ JU(l~ House, membnlor InstItutulUI coJo.malu;t;r

ti luptat numar candidl}t mdE-pl-'Od"litlst, cătorie discipHnllr§ - ',a porderea oti\~lUhtf. naţional. Prinţul dl Arenberg, d-nJl Chl\llu>y i:r. Vlad ast~zI n'ar ti depubtul cerculuI KOl'm08, ca jude 18 cu,~u~, Sli.ase lu kgMurl Bi3rt, C. J:m~fleDs, corpul diplomatic şi un 

nire, vaporul Libau di<Jpăru de pe supra
fata măriI. Ciocnirea în aşa pripă s'a 
întemp1at, încât marinari~ n' au avut timp 
slL coboare în mare luntrile. Vre o 40 
cttletorf, au fost mântuiţt prin vaporul 
B:!'chamj)3, vre-o 40 prin vaporul ungar 
Rakoezy şi 17 pe vaporul Bllcan. Nau
(ragiaţi-t se acăţau de marginile vapo
rulut ce se cufunda. Strigate sfăşietoare 
umpleau aerul. 

Inca nu s'a putut constata, cine 
poarta vina. 

Red. respons. Ioan Russu Şiriann. 
Editor Aurel Popovici-Barcianu. 

Dobra". - EI, aşa I Btrlm6 c,:, rfUtr108~1 sz,Jbl~, ŞIDPe~ttu bSlVI,llllt mare num~r de persoa.ne marcante an asistat 
• exopers Judecr.,~l iavor~ W~. UP~'C6 Ze3 -d InCet"ţI-nnl'" Şl~ reClanle 

C d t f I menţ tntre Mrm s'au g~sit mnlt.. la acest lunch. In toaqttll s~u pentru JOI - _===~=~==~=~===.~=-Comitflt pe lângA obstrucţie. ongre- R Il S J , d M k1 b . ă-
a~i8 comitatensli a cOffiltfltulLlI p'etlt~ ţm~lt~ scrisorI d'y,Ie lUt Kl}rmo~, ,tu csre a,~es~8 pdmu, ducele e ~r lem ur~ a ZIS c 

~~hxMtl':l, la propUilH0tl. d':pu.aţl~Ol.'. HoUa ŞI parte reeuD(l5şte ca a JJllmlt, parte cer(\ dHl hlmGa e fOnrte mare de a permite tuturor 
K~r:$z.tta?l 8 ho'Ar.l' cu D08Illmltat.e ~A H011 bllDI, ('!leI "I}f .. ('e~ea e greu de Jl~S Ia n~ţiunilor de a cheltui impreuna forţele şi 
'. d t >C bA ostt ucl~a 1" La 8 lume Il aJuas c!\Usa la perr.r~(!-. ~. T b t.du~a la cuno,tin$8 le ef,.C,. apro t'- .,~ ca.e. .. > u'jef jU'!'clUorii compusn din energIa lor Pl:lotru o mllncă paclnJl'li. re ue 

fi felicita opoziţia pentru lupta ei patrwt!că: ~ar;.';)~~~r:l ~!iSiJ m~gl]~lilor şi 6 juzt cu- să fie primit bin~ ori~.:.e nou v~nit ea re 
O roagă totodată să continuq c~ lupt al pana rI'olr. Ac\:'st tribunal para t~rziQ şi-a adus eontribue, tp,orehce~to sau pracbceşte, la vor reu~i să ducă cauza la ~zbandă. , .. 

* apar Vt-lrdH~tul. ~rin ,care 11 jUd?l!~ 180 p~r- deschid.,rea de t~!ritorjr lnc~ pustii şi cur 
dereR postuJnf '1 prm urm8~e Şi la perdt'refl ajută la de~teptarea energiilor latente ale 
p :nHiel de 6240 cor .. In moilVfU'e sa spuno pOp' o&relor ne~iviljzat(>_ Di P dul Cambon, 
c~ Korm08 tn repeţlte rtndutl a vMilmat 1'.' . . 

~mv vaZB ,i dsmnitat"'s jUIJecător.eaSiJt\,:- ambasadorul FranCleI fva.rte 81mpat.H~ apla~-
In contra ace!!te! judec~W DU are loc mcl datI a r~spuns toastu)u! corpuluI dlplomatl~ 
Ull fel de apelati. exprimând gândirea că Iustitutul colonial 

" 
""'I1ĂDLĂOANA" 

institut de credit şi etonomii, societate pe 
ac/it în N adlac. Giro-Qonto la banca au

stro-ungară. 

Telefon Nr. 3. 

Anunţ .. 
"Eecomptead cambil cu 3 sD.bscrierr; 

acordă Imprumuturi cambiale cu acoparire 
hipotecsră cu 7°/0 - fără nicIo alta pro
visiune; - primeşte depuneri spre fEUCţlfi
care dela particularI ca 4 1

/ 2% şi dela cor~ 

• 

Curtea la serbările "Rakoezyf' în 
Caşo\·ja. Pret um se sede din Vlena. curt~Q 
va. lu" par~e la s~rMrilo (le se _vor srSDJ'1o 
la Ca,ovia in amintir':a luI Rakoczy, dar 
numat In mod mijlocit. Arcbiducele August 
los-if a dat voie, ca cele dou~ tunurI ce se 
p9.Strează In c8stelulsl:Sn dela NRgy.rrtlpo!~8!l1 
sA tie alŞezflte In piaţa din Caşo·v'ia .. şurea 
asta a comunicat-o In casa d!\puta$llor con: 
LeJe Eugen ZidlY contelul Albart Appony~. 

• 
Protopopul Hamses - actiTist Ale~ 

xaudru M,Jc8or,yi 8 mal perdut nO .aderent 
Din Lipova primim "tirea ~~ Bub lIDpulsul 
vutfJlukuhll curent actlVlst, protopopul 
Hamsea 8'a deRf!icn~ poJWcet,tte de mf>~t"rlll 
fElU A. Mocsonyl ,i Be pregAte,te de alt'g'f'rJ. 
Cel puţin ssta credem noI ca. tnsosmnD. p~t;
tul ce dl H!\msea J a legat tU candida~ui m
spee al cercului Lipova, Dr. Mdsznyik Mar
ton, medic cercnal Jn Li pava. 

• iota; naţional constitue in primul rînd o 
Examen. In ziua de 6 Iunie 8'au ~inDt op,'ră de concordie ~i de pace. 

examenele de reHgiune a a~ndel;ţilor ro-
ma,nr din Cluj. Examenul strMucU 8 do-
vedit ecl!.tant. d~ c8.tichetul Mart;u Jantea, 
profesor de religiune a pus "mBre . pon~ (~a 
studentit - carI sunt 8Ş~ zl('~ud 180hll ~e 
meghhrism - sli fie orJImtaţ!. de ~ti!rI~e 
atât bis8ric6şt; româll'3lŞtJ, câ~ ~l d~ IBton8 
literaturiI rom~ne. Meritii laudA mare dl 
Jantea pentru zelul mare cu car!'! 8a poart!l. 
fitla de starea studf:'n$ilor IomAnT din loc. 

A V .1. s. 
. Aducem la cunoştinţa st, nostri abo

nenţt că am trimis la adresa tut'uror 
acelora cari sunt în restantă cu abona
mentul foii, chitantă despre aceasta re· 
stantă. Rugăm dară pe toţi cet-ce au 
inimă pentru fot româneşti să binevo 
iască a rescumpera aceste chitante, cart 
li-se vor presenta prin oficiul po~tal 

~~~u~ cu~~. . . 
lu sensul § ·ulul 61 din statutele lD~tl~ 

tutuluI, prin aceasta 8e aduce 11 cuno~tinţa 
dlor deponenţt de p~nă acum, c§ dela 1 
lahe a. c. ÎostHutaJ 801veşte dupl depune
rile particlllarilor 41/, %. şi du~~ ~epune: 
riIe corporaţiunilor OII/O' 80lvind lD~tltutUt ŞI 
darHa du~)~ in'~reBe. 

Nădlat;, 1 Iunie 1903. 
997 1-1 Direc.ţiunea. 
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mechanie. 

Ni·se !ferie anume d dl HamBeB a le-
RecomBndii. 

gat Ull pact cu candidatul comHatulur Dr. ;r < .......... Masmyik care e medic cercuai el!. d~nBul 

Convenire colegială. AfHim, ci abi
turienlil din 1892/3 a! gi:nnl\siullll dfn Beia., 
conform obligarnântDluI tnchl'liat atunci, vor 
eon veni In 20 c. se. n. In flala mare a nu· 
mituluI gimnaRia. Lll~m act ,i noI despre 
?crsl'lte., eflr pri('>ţ(>f\il'lr dornic! de- rf\v~ldBre 
111 r'-'\tDprt)",p"t,',r,'~ "",n,,,tu:'-lor 'fi l .. gll.turilQJ:: 

competent. Adm. Trib. Pop. 
Bicicletele 

sale de ceR mat bunii. calitate. i ~r ~ţ~I~~~i~i~~<~u.~~omân![. ~~'.~, ~~~~~~~,,!~~~ 
r No,iPRed.+ea dl schimb acest" s!:l 1 n,>ca 

pe gmert'le 1l~11 medic cercual 10 locul SE!I1. 

ULTIi'1E Ş-rIRI. 
colt'gihle le dorim multe aţs.rl OCtHilUnll 

VezI de ce-I bani activitatea. 
Ca,tastrofâ ingrozitoare pe mare, 

Glasul elegie al corespondentulu.( nOB 
tru insi este exageraC. Sa·l iertAm pe dl 

-~ Hilmst:a sli-şlfad Irebşoarele, cU grau 81 
utea vinde~ o boa,iil do tire. C/lod .vor 

~e1Ji apoI aleg~rile, v~m pone noI candldat 
romAn şi [n LlPOV8 '1 Ba va trage cu bu
retele peste socotelile d-Iul Hamse8. 

MalaIul din Arad, ţinut erf In p~dure8 
~Ce811a' a reuşU peste a,trptare. Dimilleaţ" 
vremea pArea cam rea, dar căerl1 8mÎ!:zf 
S'3 r~~banat DIJpli amiasr a fost &p.oin ,i 
cald. VenUq! Intrece aama de 200 cor. 

Paris, 8 Iunie. Din Marseille se 
depeşează despre Q mare catastrofă cs s' a 
întemplat 'ieri în apropierea insulei Mlire 
$i care a costat vieaţa a 117 caletori. 
Vaporul IllsIJlaire, propr'ietatea societiitit 
FrfydMt, s' a ciocnit ieri, în calea sa 
spre Bastia, cu vaporul Libau, proprie
tatea aceleiaşt societaţ-t. Vaporul venea 
dinspre Nizza şz' avea pe bord la vre-o 
240 persoane. Ciocnirea s' a întemplat 
la 1 c1:as d. a., 17 minute după cioc-

• 
Pânl atuncI Insi de Cf! n'am lAsa in 

~: .. ... pace pe dl Hl\msea, &li promită ce vrea ti 

Vjzita lui Loubet in Anglia. 
Ziarul Daily Tel egravh lntr'un articol 

asupra vizitel dlul Loubet în Anglia, spune 
că Parisul a avut privilegiul de a profita 
de prima oeasie ca al aretq cii. marea ma-

cui vrea, , 
A maf promis el .i conteluf Z~elenBzky. 

dunurit. Mulţi se opresc, siiabizează bu, 1 Şi telflfonul 8un~ necontenit. Dr. Tă-j - Itt Deva, KOZPOllt. 
lrtinul şi zilnbasc fericit. Simt par' elL şi mă.'?dan, Popovim, vrednicul protA al Şi~ - Arad. Ilr. Pap Geza, orszaggy?'i-
ei bucuria nO&Rtra, ci a reinviat româ.nol. riei, Herbay şi mulţI alţiI. Nu le putem I lesi kepvisellJ Kerefii hogy dU a dobrai 

, - UrII! Trăiar.:că Dr. Aurel Vlad I da r~8puo8. NiCI nu mai întrebăm cine ,or~ vdlasztâs? 
I~ E administratorul nostru care o strigă, beşte. Ne tnsflmnăm numaI numerele: 399, - Azonnal, nagysâgos uram. Meg-
" ţînâWtn mână o depeşă. Sunt tocmaI 2 ore. 419, 179, 82, 503, 450, R,dna 4. lufrdezem a fOnokslget. - Trec doua clipe 
~.~ Deschid depeşi. Vlad are 70 voturI mal multe. 3 ciasuri si 1/2, pline de inr.ordare. {, 

.. ~ Strigătele noastre de buculia se unesc Vremea trece greu. Se fac 4 eiasurJ, 4: Sună telefonul: 
1 cu cele ale băipţilor nO:ltri din tipografie. şi 1/2, Depeşi nu vine. Inaint/l& tablei se - 256 el 204. 
\ O, e atâta senin albastru in lnsutlf:lţirea ee opresG profsBozil Ciuhandu şi Bolit;. Oitesc - Ki 25 {) es ki 204 7 
?:.. ............. ne topleţeşte pe toţ). buletinul şi pleacă am~l)... Nu, Cillhaodu - Vlad 256, Falkas 204:. Zarora 
>.. "Stlim bine t Recunoştinţă datorim bravl- întră, şi cu III intră profe~orul Pap. 6 6rll 6 pi'rez. V:l1d gyozni (og, Fal'kasosk 

...-r.. IorlmlgetorI wmAnY dela DobTa, (jad nu s'au l'!. CI·S 'U 1 1 'ţ' f l' ,( 2 9 t 
.~' llisat lnspliim1lntaţr nld de baionotele gea.noar- • ti. S r. mpMHln a m-s;) pr::: .ace lIag uu ftlt)g --o 8zavaza &. 
':' lllilo!' nif'r ciI' pu~til() soldaţilor, ci au votat, In Dervo~ntat~. Vm Goldiş, păr. Văţtan, - Ki)szunom. 
~. \ ~~rt~r:f Vi;d:o~ ~~:~ ~~~~:tuJj~aţ~~~J Stefu, numai depl1~i nu md vine. Tolefo- M~ întorn: . 

"i. ..--1fo lnfăţişează sitna.ţia 1n chipul următor" nul sună neinc~tat. - Trăiască Dr. Aurel Vlad depu-
~, Dohra, 12 o 40. Nu mal ştim ce al ne fae~m. tatul naţional al cerculut Dobra! 
, Dr. Ylad 147 voturi. - Dar să telffonăm la Dobra j Sburăm eu toţir, să scoatem buletinul. 
. I }'u,l"kas... 77" Inr.erdim. Centrala n'are legătură eu Etliţia a IV-a_ . 
.... t

i 
."- .·."~.Muntilan retras D b Q'd ~ Trăiască biruinţa romană! Poporul ro-

I.. ••• O ro.. . Ul nunc . A'" ~t 1 t "1 N m"n cu entusiasm se 1U!,;nră ŞI cu SUI otu n .. -
01 n'avem de adăogat decât: _ Sl Jneercăm cu Deva. _ propune ţat votoază pentru condidatul partidul naţional 

~~ Trăiască Dr. Anrel Vlad". păr. Văţian. Dr. Aurel Vlad. - Ştire telefonică. 
• : N~ ~re~ 10 minute şi Edit,ia a III-a Căutăm tn cartea de telefon Deva, Dr. Vlad ~o~66 5v~rtu~tl 
r'. e in maD!le ,românilor. dar Du-l g~sim. Nu S8 poata să n'aibl te- Farkas . . 204 

3 ClasurI. Redacţia nu se mai go- (efon. Chiem centrala. Dr. Vlad a invins! " 
l~r\ Cu cAt ne apropilm maI mult cătr.l Putem vorbi cu Deva' _ Desarll mare Întrunire 111 rel'lt/Lurl\ntul Kolbay _ 

t 8.1rşl , c~ atit ~~I mult Re creşt" impa- - Da. Traiască Dr. Aurel Vlad! 
...... Clenţa. VJD ro~amI: Serb, Dr. Popa, L. - M~ rog atuDcI, Deva, ceutrală. Traiască bravit aleqetort dela Dobra ! 

~. M~gdu, LugoJan, Costa, Mihulin, şi ou Dar de vom avea leglltura ce să spu- Pe la () ciasliri şi jumM-ate ediţia 

Are tn deposit gumit interioară şi 

esterwară de prima calitate, şi tot felul 
de părţI constitutive d'ale bicicletelor. 

Eftille şi pe lângă garanţie 
efeptuieşte 975 10-

Reparaturi de biciclete, 
instalări de 

sonării electrice şi telefonuri. 
Toate pe lângă garanţie. 

Strada Salacz nr. 2. Telefon nr. 242. 

ci stau in ambit. Aştept-ăm cu toţii să ne 
vină depr.şa. care să confirme cele date prin 
telefon. 

Mulţi Bunt plini de teama., că am proe~ 
lamat illving~rea. NoI încercăm să-! r. OD
vlogem, că nime nu ne mal poate răpi iz
b&rtdlt. Fukas nu maI poate faee 50 vo
turI. A apus-o centrala din Deva d, nu mal 
Bunt voturI; şi multe de toateo, şi lIumaI cu 
s,:opul să câştigăm Treme pin' ce vine depe şa. 

Şi nu vine_ 
6ciasuri fără 3 minute ! După 

6 nu mal poţI telefoDa-. Miii aşteptăm un 
minut şi ~erem din nou Deva. 

- Dr. Papp Geza, Hogy allunk a 
vâlasztassal ? 

- Csak amint voU. 286 C!'I 204. 
Vlad, naqysâ/Jos uram, sajnos gyozătt . 
;}lost hirdettlfk ki az eredmenyt . 

Seont\lffi cia'iornicele. Mal lipspsc 2 
minutfl. Abia vor sl tr~acâ. . 

6 ci as uri 6 nlinute . 
Ne ridicăm cu toţiI: 
- TrăinsCA Dr. Anrel Vlad, 

deputat llnţional al cercului Dobra. 
ApoI ne împrăştiăm prio oraş 
Un sf:;rt de eias mal in urmă ne vine 

depeşa., ce ne contlrmă situaţia dflIa {) ore. 
Şi eu asta s'a încheiat alegerea deja Dobra. 

~a~ pleacă. Vor să aştepte rezultatul. Vin nem 1 De vom spuue eă vorbeşte" Tr. Pop. U a IV -8 e m&Dile tuturor. 
~~l am~ fr~moaBe: d~nele Nicorescu, S€~ oiei vor sta cu noi de vorbit ImI vine o In vremea asta redacţia s'a împopuJat 1 

aJ ag u. idei Indrăsneaţi. Se anunţă Deva. ~i mal mult. Nici DU mai inchep În oda.ie, 

in redacţia noastrii.. - 8. ...;.. 

> . [ 
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"TRIBUNA POPORULUI" Nr. 96 

Prăvălie nouă J r , Prăvălie nouă f' t Depozit de ciasornice şi ginvaericale. II ~. 

HEGEDUS GYULA 
mare prlvilie de periI, p1mliufur! li sPQcialit!~ de tualetl 

- ARAD, Andrassy-Mr 15. (Palatul Hermann). -
Am oDoate a adDc. Ia cUDo,tiin~!\ M. ODe public el aici In Arad, piP~1 Aodras8Y 

o-raI 16, In palatlll Hermann, am deschi8 ° prAvllie de 

Perii, pămătufuri şi specialităţi de tualati. '. 
Am In depolrit &0& telal de perii de haine, par ti dinti, perii pentru economia de 

Cala, industrie şi lux; văruitoare ei aHe obiecte In It gAtura eu ace8'e, preeum '1 articlii 
de curA~i&; piele de cerb, bureţ'i, obiecte de tualeta indigene ,i attain6, parfumuri, să 
punurl, pravurl, plUte, ape de dinti, pudre, pieptene e'o. 

E3perieD~ete mele bogate c,,'igate pe aceat 'ereD Imi fac cu putin~' al pot 1n 
dsstuli ~hiar ,i cele mal preteo$io8B8 dorin,e ale cumpGrltoriior mei, cAci dvna mea 
e8'e: Increderea ma,'eriHor meI. 

Cu deosebita stim.: 
980 4-25 

HEGEDUS GYULÂ. 

'III ':". '". ':. ...... !. ';.""'" .1.":---.... '; ~ ..... :, ....... ""': ... _ ..... ·'·"""-~~1-·_·........" 

Strămutare de prăvălie! 

AUGUSTIN ALBRECHT 
fOilt eSE.lJ: I~A T ALIN 

şi-a strAmutaţ 

PRA V ALIA DE MĂ.NUŞI 
cu prilDa. Maiu 1903, 

In strada Salacz N •• 1. 
(Casa Loes.) 

~..:.: -:.:. j.~: .[.~.: ~_.~,.,~ .. _ .. 
:"·*·~·." __ "l·-=..." 

p. T. 

914. 6-1& 

imI iau voia • aduce la CDno,tjn~a M. Ou. Public, ci tu Arad, piaţa 
Szent·peter N-rul 4- (ID casa d'odinioarl alu! Pavisits) am descbia un 

Institut de curăţire chimică 
şi văpsire de postavurI. 

Intru toate eorSlpWllStor recerinţelor mele. L'am araDjatHo .,. mod 
10cM voi putea laUalace ,i celor mal ma.rl preleolil. Curli1ese pe cale 
chimicl, dupa lialemul cel mal nou, haiDe de bArbaţl, femel ,i eopil, apoI 
perdele, post.Turl de _obile, broderil şi parlsolurf, precum ,i curli1irea şi 
vlpsirea (In eulod dupa plac) a to& felul de state, - p, lângi preţuri 
prea aTaDta~ioue. 

ApelAnd la biDevoUorul concllll al II. Onor. public. 

lemne. CU deosebitl stiml; 

951 1-$15 SAMUIL FRIED. 

• 

"-~ 
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~ 
~ 

= 

P .. otru reparaturl de cis80rnice pri-
mesc g3ran~ia pe, 2;'8D'. 97~ 8-25 
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Depozit de ciasornice şi giuvaericale. :1 ,.~ I 

~BB_eH •• e_"~I'" :' " " \ " I l' r l' " ,,':~ I ' ',;'7" , ... ~ .• ' "', 11, (ţ: 
' ~ ,f, c,~~ ,(~'i;~ I 
~ ~r ~ ~' 

. TERENYI JENO, .. 11 
== Prăvălie cu diferite mărfuri la "Steaua albă" == 1: 

Arad, I»iaţa, Baros Beni Nr. 22. (tn colţ.) 1; , 
RecomandA mJg8zinul s~u de coloniale, 't~~""fe~i"-'d~'-I~ l ' 

rainl, prec:tm şi alte lucrurI. , E~" 

Deosebit recomandă & e m i n ţel e a tot felul de ~t 
legum.e. I,~ 

~ Preţuri moderate. Serviciu prompt. ~'~ 
~ La comande din provintd impachetarea nu se socoteşte. Cump~. ~'" 

I 
rarea cu bani gata 2% scdzliment. 945 8-25 1-,1 

~, ~~ 
~ 

~;RR __ .H_B1 c"~ 

ltI!i!i ;; l~ 
fR't n,~ I 

~ 1:1 ; 

I m~lo:~P:eU~!t~:O~il~~ O~l:~~l ~~'D:!~~~:a:~Şil şi ~ 
li case In oraşe cu 4-3, 4' ă şi 5% şi amortissre de e . .; , 
II 20, 26, 30, 60 de anJ,Jl., ~' 

adecă tn camlUă e socotitA atAt camăta cAt şi amortissrea din capital. G" t 
, Principiul meu e tndestulirea M. Ono public, oare vrea să l' I 

facA tmprumuturl hipotecare. ;' 
lmprumutur1le se plătesc în banl gata, scrisorile hipotecare se ~ 

plătesc cu valoarea lor nominala, Spese prealabil~ nu sunt, t~elr .~ 
mi le socoteso ulterior. ", c li f 

Pentru desluşirl mai detai~te .a se adresa la [J t 

I 
HERZOG SANDOR I'~! 

: , Arad,strada Weltzer-Jânos Nr. 15, uşa 7. ~: !-

SI@llJl§l86_~1@8@l~6ri888i8f§.§)Uf§ll~~ 

~I 
1. 'IERBOS ,1 iIIUL, ~ Venzare cu orI-ce preţf""·' 

Fabricant de mobile [jjj din causa desfaceriI _ pra văI, i, v,',l,." • ~.~,.: ,~,I 

I 

= A •• d, Calea AlI.drâsay Np. 8. = _ ' .:' B ~ . 
lilil FiUalA În Media.. Tot felul de obiec:8~!i:o:r~~!. căpeta cu perţurl I;:.!~!,...: 
2.If!j ·Alr8ge atenjia ooor. publio şi-'I roagIL sll vielleze ~ -", . 

. ~ Oohielapi ,,1 , ... iohepi tnoep6nd dela 1 fi. e,~,.o', '''.'.,.'', Marele seu magazin de mobile ~ : 
dela fabrica augmentatA. \ GAAL LIPOT fiu, r, 

~ Ar& 10 magazin mobllele oelea mal moderne luerale 9'l1 0-5 . opUoI8n. 1:1 , 
~ In Btilurl deosebile; asorlimelll bogal. 98t 3-00 ARAU, Andr{~ssy-ter 7. 1; ~ 
1I!:i1 ra1 .... _ ... ~!!I. J t . 
I!Ii!~C~I:!l=tI~L!II~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~==~::::=:.T~~~r. r = I r 
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