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ALEGERILE PARLAMENTARE DIN ANUL 1906 ÎN COMITATUL ARAD 
 

 
În evoluţia internă a statului austro-ungar se remarcă, după alegerile parlamentare din 

1905, persistenţa unor stări de încordare politică datorate atât disputelor dintre Partidul Liberal şi 
coaliţia opoziţionistă a celorlalte partide, cât şi dintre Budapesta şi Viena. Dezideratele opoziţiei, 
legate de Banca Naţională Ungară şi de limba de comandă a trupelor recrutate din partea ungară a 
imperiului, puneau în pericol coeziunea statului dualist. În faţa acestor ameninţări împăratul se 
pronunţă în favoarea introducerii votului universal. Această reformă însemna pătrunderea în 
parlament a unui număr mare de deputaţi ai naţionalităţilor, fapt ce periclita monopolul politic 
deţinut de către partidele maghiare. Nesoluţionarea situaţiei politice de criză din Ungaria îl 
determină pe împărat să decidă organizarea unor noi alegeri pentru parlament, în lunile aprilie şi 
mai ale anului 1906. 

Odată cu noua campanie electorală, Partidul Naţional Român a reluat acţiunile de 
informare a corpului electoral cu privire la obiectivele partidului, necesităţile organizatorice, 
procedura şi condiţiile de desfăşurare a alegerilor1. În conţinutul discursului electoral se remarcă 
introducerea şi dezbaterea amplă a dezideratului votului universal, temă prea puţin abordată la 
alegerile precedente, cu toate că programul adoptat la Sibiu, la 10 ianuarie 1905, prevedea la 
punctul 6: „Legea electorală pe baza sufragiului universal şi arondarea cercurilor cu număr egal al 
alegătorilor, votare secretă în sediile notariale”2. 

Problema votului universal a fost o preocupare constantă a partidelor naţionaliste şi a 
social-democraţiei ungare la începutul secolului al XX-lea. Corupţia electorală, cumpărarea de 
voturi, intimidarea au devenit operaţiuni de rutină des întâlnite în ultimul sfert al secolului al XIX-
lea. Partidul Liberal şi birocraţia s-au contopit într-o puternică maşină electorală ce a dominat 
viaţa politică ungară. Aproximativ 140 din cele 150 de circumscripţii electorale, locuite în 
majoritate de români, sârbi şi slovaci, au devenit locuri sigure în parlament pentru politicienii 
liberali3. În contextul vieţii politice tulburi din Ungaria, marcată pe perioada cabinetelor Géza 
Fejérváry şi Wekerle Sándor de disensiunile partidelor maghiare şi neînţelegerile dintre Viena şi 
Budapesta, se ajunge la o mediatizare amplă a problemei votului universal. Românii devin foarte 
interesaţi de schimbarea sistemului electoral prin introducerea votului universal, egal şi secret, 
deoarece din cele 92 de cercuri electorale din Ardeal, Banat şi Ungaria, românii erau majoritari în 
45, însă dispoziţiile legii electorale şi practicile ilegale îi împiedicau să-şi aleagă deputaţi în 
concordanţă cu numărul lor4. 

Apelurile lansate alegătorilor, în numele Clubului parlamentar al naţionalităţilor şi de către 
conducerea P.N.R., aduceau lămuriri cu privire la această revendicare:  

„Peste câteva zile oamenii îşi vor da votul de la care va atârna fericirea lor. Dieta nouă are 
să aducă legea, pe care au cerut-o deputaţii noştri, dar n-au voit să ni-o dea cei de la putere. 
Acum Majestatea Sa Regele a zis că vrea o lege din care să înţeleagă, că oare care sunt 
dorinţele poporului. Legea prin care să poată ştii într-adevăr care sunt dorinţele, suferinţele 
unui popor, are să dea poporului înainte de toate dreptul de a fi el stăpân pe soarta lui. 
Acest drept, această putere numai prin votul universal se poate câştiga […]. Vot universal 
adevărat numai aceia ne vor da care l-au cerut şi înainte de aceasta, deputaţii naţionali”5.  

Alegerea unui număr cât mai mare de deputaţi naţionalişti şi introducerea votului 
universal erau văzute, de către comentatorii Partidului Naţional, drept imperative de care 
depindea reformarea sistemului social-politic al statului ungar:  

                                                
1 Direcţia Judeţeană Timiş a Arhivelor Naţionale, fond Aurel Cosma, dosar nr. 142, f. 22. 
2 Liviu Maior, Mişcarea naţională românească din Transilvania 1900-1914, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1986, p. 100. 
3 Ibidem, p. 97. 
4 Ibidem, p. 98. 
5 Tribuna, nr. 65, din 7/20 aprilie 1906, p. 1. 
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„Ce va urma din votul universal? Deputaţii aleşi de către popor, vor avea grijă de popor, 
dacă vor voi să fie aleşi şi vor aduce legi prin care cetăţeanul, ţăranul, îşi va şti apăra 
interesele sale. Aceste interese se pot apăra prin legi care vor da drept nemărginit de a ţine 
adunări, de a înfiinţa societăţi şi reuniuni, de a putea vorbi şi scrie liberi oricând şi oriunde 
[…]. Se vor aduce legi, care vor stabili timpul maximal de lucru şi plata minimală […]. Se 
vor îngriji legile de a asigura traiul lucrărilor în vreme de neputinţă. Prin votul universal se 
va ajunge, că roada lucrului va fi bucuria tuturor. Se va şterge uzura şi se va ieftini 
împrumutul, se va aduce legea dării progresive şi scutirea de dare pentru cei sărmani. 
Numai o dietă aleasă pe baza votului universal secret, nemărginit se va îngrijii de creşterea 
adevărată a poporului prin şcoli de tot felul, prin biblioteci gratuite şi prin prelegeri. Se vor 
aduce astfel legi care vor apăra interesele tuturor înaintea legii, prin faptul că legea va lucra 
în cinste”6. 

Preconizatul vot universal şi noile alegeri sunt puse în relaţie directă cu dorinţa 
împăratului Franscisc Josif de a realiza reformarea sistemului politic ungar. Implicarea suveranului 
în aceste demersuri a contribuit la o potenţare a sentimentului dinastic în rândul populaţiei 
româneşti. Conducerea Partidului Naţional încurajează sensibilitatea proimperială a alegătorilor, 
în speranţa dobândirii unor beneficii de factură electorală. De aceea campania propagandistă 
desfăşurată în presă leagă reintrarea în activitatea parlamentară de voinţa împăratului de a aduce 
binele supuşilor săi. Trimiterea deputaţilor naţionalişti în parlament s-a făcut pentru ca „după 
dorinţa inimii lor să vorbească către Domnitorul ţării, gloriosul împărat şi rege Francisc Josif I, 
anume, împreună să hotărască câtă să fie darea, câtă să fie cătănia, cum să se împartă veniturile 
ţării, ce drepturi să se dea poporului; asupra păcii, asupra războiului”7. 

Doleanţele adevărate ale poporului nu au putut fi însă aduse la cunoştinţa suveranului din 
cauza ostilităţii deputaţilor majoritari şi, ca urmare, „Maiestatea Sa, neputându-se înţelege cu ei, i-a 
trimis acasă şi a rânduit să facă alte alegeri şi să i se trimită alţi bărbaţi cu care să se poată înţelege. 
Aşa am ajuns noi la alegerile de astăzi”8. Se oferea în felul acesta românilor o nouă oportunitate 
de a contribui la o mai bună reprezentare în organismul legislativ prin deputaţi care să fie „os din 
oasele noastre şi sânge din sângele nostru, ca să facă bună mărturisire de dorinţele noastre la 
treptele Tronului şi la faţa de masă a sfatului ţării”9. Francisc Josif este cel care aduce perspectiva 
suprimării sistemului electoral discriminatoriu prin extinderea dreptului de vot asupra tuturor 
bărbaţilor:  

„Aşa în Austria Maiestatea Sa şi-a dat învoirea să se dea votul pentru toţi fără nici o 
restrângere. Şi acolo în scurtă vreme va fi votată legea votului pentru toţi. Acum e rândul la 
noi, căci Maiestatea Sa este învoit ca şi la noi să se facă noua lege pentru alegerile dietale 
prin care să se dea drepturi mai largi poporului”10. 

 Structura acestui gen de discurs plasa împăratul la originea prefacerilor care urmau să se 
producă. Personaj carismatic, cu autoritate reală asupra supuşilor, Francisc Iosif este plasat în 
postura de agent de influenţă pus în slujba intereselor electorale ale Partidului Naţional. 
Ataşamentul şi încrederea românilor în împărat ofereau perspectiva sprijinirii măsurilor iniţiate de 
către curtea imperială. Prin invocarea suveranului şi a ideii că acesta se află în spatele viitoarei 
reforme electorale şi a deciziei de alegere a unui nou parlament, se miza pe forţa de penetrare şi 
mobilizare a sentimentului dinastic la nivelul maselor. 

Venind în prelungirea opţiunilor propagandiste adoptate la alegerile trecute, regăsim şi în 
anul 1906 poezii mobilizatoare, ale căror autori anonimi surprind tema votului universal, dar şi 
pericolul corupţiei electorale: 

                                                
6 Ibidem, p. 2.  
7 Ibidem, nr. 66, din 8/21 aprilie 1906, p. 1.  
8 Ibidem. 
9 Ibidem. 
10 Ibidem. 
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Către alegătorii români 

„Vă strâng mâna, iubiţi fraţi 
Vă rog să mă ascultaţi: 
Înălţatul împărat 
Regele încoronat 
În ţară poruncă a dat 
Că-i de ales deputat 
După atâta zăbavă 
Să fie ceva ispravă 
O lege dreaptă să facă 
La ţărănime să placă 
Ca să avem fiecare 
Dreptul cel de votizare 
Aşadar uniţi să fim 
Dacă vrem să biruim 
Pe străini să nu votăm 
Tot români să ridicăm 
Că aceia ştiu de rost 
Până acum ei au spus 
Plânse nostru acolo sus. 
Să grijiţi dar fraţilor 
Nu credeţi străinilor 
Care multe vă minţesc 
Şi pe mulţi îi amăgesc 
Vă îmbie şi cu bani 
Prin agenţii şarlatani 

Omul cel cu suflet drept 
Aibă duhul bun în piept 
Cu Iuda nu se-n frăţească 
Arginţii lui nu-i primească 
La dracu ce stă la pândă 
Sufletul pe bani nu-şi vândă 
Că-i păcatul cel mai mare 
Să-ţi dai sufletul vânzare 
Omul care bani primeşte 
Pentru vot păcătuieşte 
Cel ce cu bani te plăteşte 
Dreptul tău nu-l părtineşte. 
Cine vrea la altul rău 
Nu-i ajute Dumnezeu 
Iar cine vrea dreptate 
Să aibă de bine parte.  
Românii, mult am răbdat 
De străini am ascultat 
Dară acum nu mai vrem 
Dreptul nostru să le dăm 
Am făcut destul păcat 
În tot timpul cât le-am dat. 
Avem români învăţaţi 
Dar trebuie ascultaţi 
Şi aleşi de deputaţi 

Ei fac jertfe pentru voi 
Să ne scape de nevoi. 
Cine cu ei nu votează 
E o oaie de gălbează 
Nu-i vrednic să se numească 
Fiu în oastea românească. 
Fraţilor, românilor 
Vă faceţi vulturi în zbor 
Lepădaţi ce e străin 
Ţineţi la neamul român 
Deputaţi să fie dar 
Cu program naţional 
Că suntem prea mult hrăniţi 
De ocoşi «Coaliţi» 
Care vreau binele lor 
Iar nu drepturi la popor 
Cel ce neamul nu-şi iubeşte 
Face treburi mişeleşte 
Hulit de lume să fie 
Că nu-i om de omenie 
Cine are conştiinţă 
Cu suflet curat lucreze 
Numai cu român voteze”11. 

Apelul Către alegătorii români, înfăţişează dezideratul votului universal ca o expresie a 
voinţei imperiale. Dorinţa împăratului-rege de a acorda drept de vot ţăranilor, se plia pe 
mentalitatea tradiţională românească ca o dovadă a grijii pe care monarhul o avea pentru români. 
Sentimentul dinastic şi încrederea populaţiei în rolul monarhului de protector şi promotor al 
aspiraţiilor social-politice ale românilor sunt valorificate în scop electoral de către conducerea 
Partidului Naţional. 

Văzut ca o putere sacră, inviolabilă şi infailibilă, împăratul devine acum iniţiatorul unei 
reforme salutare menite să ofere speranţa unor zile mai bune. Ţăranii sunt solicitaţi să devină 
mandatarii proiectelor suveranului şi să sprijine realizarea preconizatei legi prin trimiterea în 
parlament a unui cât mai mare număr de deputaţi, adepţi ai ideii votului universal. Se face apel la 
conştiinţa moral-politică a alegătorilor pentru ca la urnă faptele acestora să fie în concordanţă cu 
ideea de bine, un bine ce putea fi adus prin intermediul deputaţilor Partidului Naţional. 
Electoratul este supus unui efort de discernământ, prin care factori intuitivi şi gânduri 
amalgamate de factură religioasă şi politică determină sprijinirea grupării naţionaliste şi reţinere de 
la calea unei acţiuni nedemne, imorale, favorabile taberei politice adverse. 

Mesajul versificat adresat alegătorilor români atinge registrul afectiv al sensibilităţii 
colective, proiectând într-o imagine negativă perceperea adversarilor politici, asimilaţi străinilor. 
Aceşti străini sunt mincinoşi şi amăgitori, total dezinteresaţi de starea precară a poporului. De 
aceea frustrările şi resentimentele acumulate în rândul electoratului sunt utilizate pentru a genera 
disocierea faţă de străini, respingerea amăgirilor propagandiste şi a materialelor vehiculate de către 
aceştia. Acceptarea de bani în schimbul favorurilor electorale nu este înfăţişată ca un delict supus 
sancţiunii normativelor legale, ci ca un gest ce intra sub incidenţa justiţiei divine. Mita electorală 
este comparată arginţilor lui Iuda, acceptarea banilor este un păcat, o faptă potrivnică voinţei 
divine, potrivnică binelui, şansei de fericire şi bunăstare. Coruperea cu bani apare ca o manifestare 
a ispitei satanice, alegătorul păcătuieşte faţă de Dumnezeu şi naţiune, îşi vinde sufletul şi votul, 

                                                
11 Ibidem, p. 3. 
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punându-se în slujba forţei răului, reprezentată de străini. Consecinţa păcatului politic săvârşit 
prin nesocotirea unei juste alegeri era blamul şi renegarea venită dinspre propria comunitate, 
riscul nenorocirilor şi al neşansei în viaţă12.  

Dacă la alegerile din anul 1905 propaganda electorală cerea cu precădere preoţilor şi 
învăţătorilor sprijinul în promovarea candidaţilor, în anul 1906 remarcăm o diversificare a acestui 
gen de apeluri şi către alte categorii de populaţie. Tinerimea universitară română, aflată la studii în 
Cluj, Oradea, Budapesta, Viena, este solicitată să renunţe la cursuri pe perioada campaniei 
electorale pentru a veni în teritoriu şi a-şi utiliza abilităţile de comunicare în rândul corpului de 
alegători: „Căci dacă masa alegătorilor români vede feţe frumoase româneşti, aude glasul 
inteligent al fiilor cu ştiinţă şi cultură, dacă această masă observă că şi românii au bărbaţi care cu 
legea în mână dau piept cu brutalităţile jandarmilor sau cu volniciile slujbaşilor omnipotenţi, 
atunci trezesc spiritele, potenţează bărbăţia, dispare laşitatea, rândurile răzleţe se încheagă şi ca un 
val puternic răzbat piedicile duşmanilor”13.  

Pentru susţinerea demersurilor politico-electorale se cere ajutor din partea femeilor, 
segment important de populaţie care însă nu beneficiază de drepturi politice. Considerată a avea 
în familie un rol hotărâtor în perpetuarea limbii şi culturii române, în conservarea tradiţiilor şi a 
sentimentului naţional, femeia-mamă româncă este percepută ca un factor ce poate influenţa 
opţiunile politice ale membrilor de familie cu drept de vot, precum şi desfăşurarea în ansamblu a 
alegerilor:  

„Ne adresăm către mama română care îşi creşte copii în duh românesc şi care îl învaţă pe 
copilul său să rostească cele dintâi dulci cuvinte româneşti. Ne adresăm către ea rugând-o să 
intervină atunci când în aceste clipe de primejdie, momelile poftei de stăpânire şi ale 
corupţiunii ar căuta să abată şi să clătească pe câte un român slab de înger de la credinţa 
naţională, ducându-l spre calea păcatului naţional. În aceste clipe de primejdie românca 
trebuie să-şi puie toată căldura duioasă pentru a duce lupta naţională în faţa slăbiciunii 
becisnice”14.  

Autorităţile electorale, respectiv comisia pentru alegeri a comitatului Arad, decid ca dată a 
desfăşurării scrutinului electoral ziua de 30 aprilie, în toate circumscripţiile comitatului. Aceeaşi 
comisie a numit şi preşedinţii comisiilor de votare: Kokas Josef (Chişineu), Kállay Gyula 
(Boroşineu), Román István (Iosăşel), Czédly Károly (Şiria), Bécsi Desző (Radna), Török Geza 
(Sântana), Hantho Jenő (Pecica)15.  

Pentru comitatul Arad, lista candidaţilor P.N.R. a fost finalizată în urma întrunirii 
fruntaşilor partidului din 11 aprilie 1906. Au fost desemnaţi 7 candidaţi, dintre care 5 erau avocaţi, 
un profesor şi un ziarist: N. Oncu (Iosăşel), Ioan Suciu (Boroşineu), Ştefan Cicio-Pop (Şiria), 
Iustin Marşieu (Sântana), Aurel Novac (Pecica), Vasile Goldiş (Radna), Ioan Rusu Şirianu 
(Chişineu)16. În perspectiva alegerilor, candidaţii demarează campania electorală în cercurile 
aferente fiecăruia, organizând adunări în mediul rural, unde, cu sprijinul corpului de învăţători şi 
preoţi, se urmăreşte sensibilizarea electoratului preponderent ţărănesc. 

În cercul Chişineu, Ioan Rusu Şirianu desfăşoară sistematic, la fel în 1905, întruniri 
electorale în localităţile preponderent româneşti. Întâlnirile cu alegătorii încep în 14 aprilie la 
Chişineu; urmează adunarea de la Şepreuş din 15 aprilie, când organizatorii au reuşit să reunească 
în jurul lui Rusu-Şirianu un număr de 3.000 de participanţi; în 17 aprilie au loc adunări la Talpoş, 
Vădas, şi reuniunea fruntaşilor partidului de la Chişineu; în 18 aprilie Ioan Rusu Şirianu este 
prezent în Mişca, Pilu şi Vărşand; în 22 aprilie se întâlneşte cu alegătorii din Sintea Mică, Zărand, 

                                                
12 Simona Nicoară, Naţiunea modernă, mituri, simboluri, ideologii, Cluj-Napoca, Editura Accent, 2002, p. 207-215; Toader 
Nicoară, op. cit., p. 340-360; Nicolae Mladin, Teologia morală ortodoxă, Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de 
Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1979, p. 220-235, 384-441. 
13 Tribuna, nr. 64, din 6/19 aprilie 1906, p. 1. 
14 Ibidem, nr. 65, din 7/20 aprilie 1906, p. 1. 
15 Ibidem, p. 3. 
16 Ibidem, nr. 63, din 1/14 aprilie 1906, p. 1. 
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Cintei, Nădab; joi 26 aprilie au loc mitinguri electorale la Sintea Mare şi Socodor, iar în 27 aprilie, 
la Vădas şi Talpoş, Şirianu se întâlneşte pentru a doua oară cu alegătorii17. 

Cu prilejul acestor demersuri electorale, Ioan Rusu Şirianu a fost sprijinit de un nucleu de 
susţinători compus din avocaţii Mihai Veliciu18, C. Ardelean, G. Popovici, preoţii C. Ursuţ, Iosif 
Vuculescu (Şepreuş), Emil Popovici (Sintea Mică), Aurel Iancu (Zărand), Iustin Iancu (Cintei), D. 
Muscan (Nădab), Aurel Varga, Aurel Popa (Socodor), Mihuţa (Sintea Mare), Laurenţiu, Crainicu 
(Nădab), Raţ, Petrovici (Pilu), Avram, T. Pinter (Mişca), Marchiş (Vădas), Popovici (Talpoş), 
protopopul G. Târziu (Chereluş), învăţătorii L. Opreanu, Rufu (Zărand), Buştea, Crişan 
(Socodor), Costa, Buzilă (Sintea Mare), D. Boar (Nădab), primarii Ioan Memetea (Chişineu), 
Ardelean (Socodor), învăţătorul Ştefan Leucuţa (Pilu), preotul V. Pantoş (Vărşand), juristul 
Adrian Popescu, agronomul N. Popescu (Nădab), economii Nistor Flueraş, Toader Siniteanul, 
Dimitrie Blidar, Vasile Ardelean (Zărand) ş.a.19. 

În tabăra adversă, contracandidatul Partidului Naţional, avocatul kossuthist Lázár Zorand, 
încearcă să pună bazele unei organizaţii locale solide, menită să aducă o sporire a şanselor de 
succes ale partidului. În acest scop, la Chişineu, în cadrul unei şedinţe festive prezidate de către 
Králitz Gyula, Benedek Arpád, Lázár Zorand, Barabás Béla şi contele Károly Gyula, se constituie 
filiala locală. Iniţial, Lázár Zorand ezită în a accepta candidatura, motiv pentru care partidul 
vehiculează numele lui Lengyel Sándor din Târnova. Într-un final, nominalizarea îi este acordată 
lui Lázár Zorand. El îşi lansează candidatura în 22 aprilie 1906, cu prilejul unei adunări 
desfăşurate la Primăria Chişineu. Au fost prezenţi pentru susţinerea sa noul comite al Aradului, 
contele Károly Gyula, şi fostul candidat liberal, Csukay Gyula. Sprijinit de primari şi notari 
comunali, Lázár Zorand îşi desfăşoară campania electorală în localităţile cu populaţie 
preponderent maghiară, dar şi în Socodor (29 aprilie) în speranţa acaparării de voturi ce îi puteau 
fi decisive în adjudecarea victoriei20. În zonele majoritar româneşti, în favoarea lui Lázár Zorand 
au acţionat mai ales administratorii domeniului arhiducelui Josif şi contelui Wenkheim, alături de 
unii notari comunali. A fost consemnată şi tentativa candidatului maghiar de a-şi face propagandă 
în mod direct printre alegătorii români. La Nădab încercarea sa de a ţine un discurs a atras însă 
ilaritatea ţăranilor români prezenţi, din cauza dificultăţilor de exprimare în limba română21.  

Pentru P.N.R. succesul în acest cerc se anunţă a fi unul dificil, în condiţiile în care raportul 
voturilor era doar uşor favorabil alegătorilor români. Tabelul următor oferă imaginea numerică a 
distribuţiei electoratului pe etnii, din fiecare localitate în parte22: 

 

                                                
17 Ibidem, nr, 64, din 6/19 aprilie 1906, p. 23; nr. 65, din 7/20 aprilie 1906, p. 3; nr. 70, din 13/16 aprilie 1906, p. 2. 
18 Direcţia Judeţeană Arad a Arhivelor Naţionale, Muzeul Judeţean Arad, Aradul în lupta pentru eliberare socială şi 

naţională, Arad, 1980, vol. II, p. 178-179. 
19 Tribuna, nr. 65, din 7/20 aprilie 1906, p. 3; nr. 66, din 8/21 aprilie 1905, p. 2, 3; nr. 70, din 13/26 aprilie 1906, p. 2; 
nr. 71, din 15/22 aprilie 1906, p. 1; nr. 76, din 22 aprilie/5 mai 1906, p. 3. 
20 Arady Közlöny, nr. 102, din 29 aprilie 1906, p. 12. 
21 Tribuna, supliment nr. 9, 1906, p. 2; nr. 66, din 8/21 aprilie 1906, p. 2; nr. 70, din 13/26 aprilie 1906, p. 2; nr. 71, 
din 15/28 aprilie 1906, p. 3. 
22 Ibidem, nr. 71 din 15/28 aprilie 1906, p. 3.  

Nr. 
crt. 

Localitatea Alegători români Alegători maghiari 

1. Socodor 340 60 
2. Nădab 120 - 
3. Cintei 104 - 
4. Zărand 155 - 
5. Chereluş 75 - 
6. Pilu 100 - 
7. Sintea Mică 25 35 
8. Vărşand 80 35 
9. Sintea Mare 100 - 
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Atenţia lui Ioan Rusu Şirianu şi a apropiaţilor săi a fost îndreptată asupra comunei 
Socodor, localitate ce asigura aproximativ 1/3 din totalul votanţilor Partidului Naţional. Totuşi, 
un număr considerabil de alegători români, proveniţi din Socodor, acordaseră voturile lor 
partidelor maghiare la alegerile precedente. Pentru a se diminua eventualele prejudicii de acest 
gen, au fost lansate apeluri locuitorilor comunei cerându-li-se să aibă o atitudine favorabilă 
candidatului naţionalist:  

„Iar Socodorul, cu români bogaţi şi luminaţi, cu bărbaţi luptători, încercaţi, nu poate să 
meargă decât sub steag naţional. Care dintre socodoreni să nu ştie că Lázár Zorand face 
parte din partidul duşmănos faţă de români? […] Nu e deci de crezut să se afle români, nici 
în Socodor, nici în alt sat care să voteze cu Lázár Zorand, dând ei acestuia dreptul şi putinţa 
să lupte în dietă pentru ca românii să fie scurtaţi chiar în drepturile de până acum, în loc să 
mai câştige ceva!”23. 

Scrutinul, desfăşurat în 30 aprilie 1906, a adus victoria grupării kossuthiste, scorul 
electoral realizat fiind de 1.083 de voturi primite de Lázár Zorand, faţă de 1.042 de voturi 
obţinute de către Ioan Rusu Şirianu24.  

Acest insucces al Partidului Naţional Român are la bază o serie de cauze, de mai mică sau 
mai mare importanţă, dar care în ansamblul lor au contribuit la obţinerea avantajului necesar 
adjudecării mandatului de deputat de către Lázár Zorand. Presiunile administraţiei şi ale forţelor 
de ordine au fost factori care au acţionat în defavoarea Partidului Naţional. Pentru a asigura, 
conform legii, ordinea şi siguranţa alegerilor, administraţia a concentrat în cercul Chişineu trei 
companii de infanterişti şi una de honvezi. Aceste efective sunt cele mai numeroase, dacă ţinem 
seama că la Sântana a fost adusă doar o companie de infanterişti, la Pecica o companie de 
infanterie şi 30 de jandarmi, la Iosăşel a fost mobilizată o companie de infanterie şi 50 de 
jandarmi, la Boroşineu o companie de husari şi una de infanterie, în timp ce la Radna efectivele 
militarizate însumau o companie de infanterie şi 20 de jandarmi25.  

Deşi Chişineul nu constituia o zonă cu probleme din punct de vedere al asigurării ordinii 
şi liniştii alegerilor, aceste trupe au fost masate pentru a fi folosite ca forţă de descurajare şi 
intimidare a alegătorilor. Acestui raţionament i se încadrează evenimentele desfăşurate în seara 
zilei de 29 aprilie, când, la Socodor, jandarmii îl arestează sub o acuzaţie de provocări la adresa 
maghiarilor pe Ioan Otavă, personaj cunoscut ca fiind unul dintre susţinătorii locali ai Partidului 
Naţional. De asemenea sunt căutaţi pentru a fi arestaţi sub acelaşi pretext fruntaşii Junc şi Iosif 
Berar. Acţiunile jandarmeriei urmăreau intimidarea şi dezorganizarea alegătorilor naţionalişti din 
Socodor, obiectiv atins, ţinând seama de faptul că din 230 de alegători care-şi declaraseră iniţial 
sprijinul în favoarea lui Ioan Rusu Şirianu, au reuşit să-şi exprime votul doar 202 de alegători26. 
                                                
23 Ibidem, p. 1. 
24 Arady Közlöny, nr. 104, din 1 mai 1906, p. 5; Tribuna, nr. 76, din 22 aprilie/5 mai 1906, p. 3. 
25 Tribuna, nr. 73, din 17/30 aprilie 1906, p. 3. 
26 Ibidem, nr. 75, din 20 aprilie/3 mai 1906, p. 2.  

10. Şepreuş 105 30 
11. Talpoş 90 16 
12. Chişineu 34 88 
13. Vădas 12 90 
14. Pădureni 12 110 
15. Ţipari - 199 
16. Satu Nou - 74 
17. Zerind - 97 
18. Zerindu Mic - 20 
19. Iermata - 77 
20. Adea - 83 
21. Mişca 55 - 
 Total alegători 1407 1014 
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Derutarea alegătorilor s-a realizat şi prin focurile de armă trase de forţele de ordine în 30 aprilie la 
Chişineu. Faptul a favorizat zvonul utilizării armamentului împotriva populaţiei, conjunctură care 
a contribuit la intimidarea anumitor alegători27. 

Trebuia remarcat şi faptul că preşedintele alegerii, Kokas Josef, a decis ca localităţile cu 
electorat maghiar majoritar să voteze cu precădere printre primele. La comisia I, satele puternic 
româneşti ca Zărand, Cintei, Nădab, iar la comisia II, Vărşand, Pilu, Şepreuş, au fost plasate la 
capătul listei de ordine. Stratagema urmărea să asigure un ascendent moral alegătorilor maghiari, 
al căror candidat instalat la conducere rămânea cu avantaj de voturi pe parcursul derulării unei 
bune părţi a procesului de votare28. Începutul votării a fost favorabil lui Ioan Rusu Şirianu, care în 
jurul orelor 10 avea 240 de voturi, faţă de 130 ale lui Lázár Zorand. A urmat preluarea conducerii 
de către candidatul maghiar, care la ora 14 beneficia de 682 de voturi, faţă de 291 ale oponentului 
său, la orele 16 scorul electoral era de 920 Lázár Zorand şi 640 Ioan Rusu Şirianu, pentru ca la 
închiderea alegerilor Lázár Zorand să aibă 1.083 voturi, iar Ioan Rusu Şirianu 1.04229.  

La succesul înregistrat de Lázár Zorand30 şi-au adus aportul membrii de etnie română ai 
administraţiei locale. Demersurile persuasive desfăşurate la Socodor de notarul George Varga a 
determinat pierderea unor voturi de către partidul naţionalist în favoarea taberei adverse. Din 
Cintei, Iacob Ilună, Ioan Păcurar, Mihai Şuteu, Ioan Popa, Vasile Dudaş, Ilie Someşan, Ilie 
Şerban, Pascu Riviş, Pavel Boer, Ion Pop, George şi Gavrilă Henegar, Petru Popa, Nicolae Dan, 
Gavrilă Barzu, Ion Păcurar, Ion Păcurar Piţiguş, George Şuteu, Ion Popa Nuţu, Ion Blaga, Ion 
Popa Boc, George Olariu, Ion Panta, Ion Ilună Toader, Onuţ Ilună, alături de notarul comunal 
Guiu, au acordat voturile candidatului Lázár Zorand31. Opţiunea promaghiară a unor alegători 
români s-a datorat raporturilor clientelare sau de subordonare existente faţă de administraţia 
comitatului şi nobilimea locală, dar şi sumelor de bani oferite în schimbul voturilor. S-a apreciat 
cu acest prilej că numărul alegătorilor români, care şi-au tranzacţionat voturile în acest mod, a fost 
de 14032.  

Strategia electorală a Partidului Naţional în cercul Boroşineu a urmărit realizarea 
contactului cu alegătorii, prin intermediul întrunirilor organizate de către Ioan Suciu în satele şi 
comunele circumscripţiei. Programul acestor acţiuni a cuprins, începând cu 13 aprilie, adunări în 
localităţile Şicula, Gurba, Apateu; în 16 aprilie, 3.000 de persoane participă la mitingul de la 
Boroşineu (Ineu); în 19 aprilie, Suciu se întâlneşte cu alegătorii din Seleuş; la Donceni, Buhani, 
Dezna, Rănuşa, Moneasa mitingurile se desfăşoară în 22 aprilie; urmează adunările de la Minead, 
Igneşti, Neagra, Nadălbeşti, Susani, Prunişor din 23 aprilie; în 24 aprilie agenda electorală a 
Partidului Naţional a cuprins localităţile Sebiş, Bârsa, Hodiş, Cuied; în 25 aprilie au fost 
programate mitinguri la Nicolae Bălcescu, Berindia, Cociuba, Sălăjeni, Laz; în 27 aprilie, Suciu 
este prezent în Bocsig, Mânerău, Răpsig, Voivodeni, Albeşti; în 28 aprilie, la Moroda, Mocrea; în 
29 aprilie, miniturneele electorale iau sfârşit cu localităţile Cermei, Somoşcheş, Berechiu, Apateu33. 
La materializarea acestui efort organizatoric de anvergură, Ioan Suciu a fost ajutat de avocaţii 
Teodor Burdan (Boroşineu) şi Aurel Grodza, învăţătorii Silviu R. Ganea (Hodiş), T. Rafila 
(Dezna), preoţii Avram Giurgiu (Hodiş), T. Micluţa (Bocsig), primarul Mican Nicolae (Bocsig), 
ţăranii Mânerean Antonie şi Alexandru, Bulzan Iulian, Polc Teodor (Bocsig), Herbei Nicolae, 
Voica Ioan, Oana Nicolae (Hodiş), Aurel Borleas (Bocsig)34. 

                                                
27 Ibidem, nr. 74, din 18 aprilie/1 mai 1906, p. 2. 
28 Ibidem, nr. 73, din 17/30 aprilie 1906, p. 3. 
29 Ibidem, nr. 74, din 18 aprilie/1 mai 1906, p. 2.  
30 Fabro Henrik, Ujlaki József, Országgyülési almanach 1906-1911, Budapest, 1906, p. 156-165. 
31 Tribuna, nr. 75, din 20 aprilie/3 mai 1906, p. 2; nr. 81, din 29 aprilie/12 mai 1906, p. 1; nr. 86, din 6/19 mai 1906, 
p. 4-5; nr. 87, din 7/20 mai 1906, p. 2. 
32 Ibidem, nr. 74, din 18 aprilie/1 mai 1906, p. 2. 
33 Arady Közlöny, nr. 102, din 29 aprilie 1906, p. 12 ; Tribuna, nr. 64, din 6/19 aprilie 1906, p. 2; nr. 67, din 9/22 aprilie 
1906, p. 2. 
34 Tribuna, nr. 71, din 15/28 aprilie 1906, p. 3; nr. 82, din 30 aprilie/13 mai 1906, p. 2. 
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La scrutinul din 30 aprilie, Ioan Suciu s-a aflat în competiţie pentru mandatul de deputat 
cu baronul Solymossy Lajos35. Rezultatul scrutinului a dat câştig de cauză candidatului Partidului 
Naţional, el obţinând 1.014 voturi, faţă de 857 înregistrate de către Solymossy36. Reuşita lui Ioan 
Suciu37 nu a fost una facilă. Deşi din cei 2.149 de alegători38 trei sferturi constituiau electoratul de 
etnie română, rezultatul final a fost relativ strâns. Candidatul maghiar, posesor al unei averi 
estimate la 30 de milioane de florini, a folosit resurse materiale şi umane considerabile pentru a-şi 
apropia victoria. Forţele de ordine din circumscripţie au acţionat în favoarea sa. La Moroda, 
jandarmii au obstrucţionat contactul lui Ioan Suciu cu alegătorii39. Un alt abuz s-a produs în casa 
avocatului Teodor Burdan. Aici s-au reunit 10 alegători pentru a subscrie la cererea de înregistrare 
a candidaturii lui Ioan Suciu. Jandarmii intervin în forţă şi îi alungă pe respectivii susţinători, 
împiedicând în felul acesta, pentru moment, întocmirea petiţiei de susţinere a candidatului 
naţional. La scorul electoral bun realizat de baronul Solymossy a contribuit şi electoratul român. 
Au fost oferite în jur de 30 de coroane pentru un vot, cheltuielile materiale suportate de 
candidatul maghiar în campania electorală fiind estimate la 87.000 de florini40. Casa lui Teodor 
Burdan s-a aflat în centrul altei agresiuni, când unul din partizanii baronului Solymossy, un anume 
Vukuleszku, unge cu păcură faţada locuinţei liderului naţionalist încercând să o incendieze41. 

Cercul Iosăşel a fost circumscripţia în care Partidul Naţional Român l-a avut ca şi candidat 
pe Nicolae Oncu42. Campania electorală a fost începută prin seria deplasărilor făcute în satele şi 
comunele cercului: în 17 aprilie vizitează Iosăşelul şi Vârfurile; în 18 aprilie este prezent în Vidra, 
Măgulicea, Lazuri, Aciuţa; în 21 aprilie ajunge la Ociu, Ocişor; la Hălmagiu, în 22 aprilie, 2.000 de 
locuitori au fost prezenţi la întâlnirea cu Nicolae Oncu; în 27 aprilie deplasările din teritoriu iau 
sfârşit cu localităţile Buteni, Almaş şi Dieci43.  

Buna organizare a acestor întruniri electorale a permis desfăşurarea lor într-un climat de 
efervescenţă naţională. Alături de prezidiul adunărilor compus din candidat, avocaţi, prelaţi şi 
învăţători, care aveau sarcina să atragă atenţia şi să electrizeze auditoriul, o prezenţă constantă a 
acestor reuniuni o constituiau în acest cerc grupurile de corişti. George Roşca, Ioan Sima, Nicolae 
Faur, Ioan Neamţ, Ioan Cotoi44, sunt câţiva dintre cei care contribuiau la o mai bună antrenare a 
participanţilor în atmosfera electorală. Repertoriul corurilor cuprindea cântece patriotice, cum ar 
fi Hora unirii, şi cântece dedicate candidatului, cum este cazul Horei de la Iosăşel: 

„Veste naltă, veste mare 
Ne-au adus rază de soare, 
Şi se duce zboară-n valuri 
Peste văi şi peste dealuri. 

Din Hălmagiu-Zimbru-Buteni 
Pân-la Zelgiş, Păiuşeni, 
Toţi Românii adevăraţi 
Îşi dau mâna lor de fraţi. 

Vreau s-arate-n lumea mare 
Că-s cu simţ curat şi tare, 

Şi la dietă vrea s-aleagă, 
Fală la naţiunea-ntreagă. 

Pe Oncu au ridicat 
Să le fie candidat 
Oncu falnicu bărbat 
Să le fie deputat. 

Oncu brav fiu din popor 
Sfat la neam şi ajutor 
Inimă caldă curată  
Minte mare luminată. 

Fraţi români, sus cu credinţă 
Să-l scoatem la biruinţă. 
Deputatul nost să fie, 
Domnul la mulţi ani să-l ţie! 

Văzduhul să clocotească 
De strigarea românească 
Vivat Oncu! Să trăiască! 
Steagul lui să izbândească”45. 

                                                
35 Arady Közlöny, nr. 103, din 30 aprilie 1906, p. 3; nr. 105, din 3 mai 1906, p. 9-10; nr. 106, din 4 mai 1906, p. 10. 
36 Ibidem, nr. 104, din 1 mai 1906, p. 4.  
37 Fabro Henrik, Ujlaki József, op. cit., p. 219. 
38 Stelian Mândruţ, Mişcarea naţională şi activitatea parlamentară a deputaţilor Partidului Naţional Român din Transilvania între 
anii 1905-1910, Oradea, Fundaţia Celor Trei Crişuri, p. 94.  
39 Tribuna, nr. 73, din 17/30 aprilie 1906, p. 3. 
40 Ibidem, nr. 82, din 30 aprilie/13 mai 1906, p. 2-3. 
41 Ibidem, nr. 74, din 18 aprilie/1 mai 1906, p. 2. 
42 Arady Közlöny, nr. 92, din 18 aprilie 1906, p. 7. 
43 Tribuna, nr. 64, din 6/19 aprilie 1906, p. 3; nr. 67, din 9/22 aprilie 1906, p. 2; nr. 70, din 13/26 aprilie 1906, p. 3; nr. 
75, din 20 aprilie/3 mai 1906, p. 3. 
44 Ibidem, nr. 92, din 14/27 mai 1906, p. 3. 
45 Ibidem, nr. 66, din 8/21 aprilie 1906, p. 3-4. 
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S-a realizat o deosebită activizare a electoratului din circumscripţie, fapt reflectat în 
rezultatul deosebit înregistrat de Nicolae Oncu. El a întrunit 2.014 voturi, faţă de 
contracandidatul său, fostul deputat George Sombati, care a obţinut 163 de voturi46. Opţiunea 
pronaţională exprimată de alegătorii Iosăşelului, în 30 aprilie, a fost determinată de implicarea în 
campania de promovare a candidatului a unui număr mare de susţinători, proveniţi din diferite 
sfere sociale şi profesionale. Un grup distinct, prin numărul mare al membrilor, a fost format de 
primarii localităţilor din cercul Iosăşel. Spre deosebire de alte circumscripţii arădene, în care 
prezenţa primarilor alături de candidaţii Partidului Naţional a fost una firavă, la Iosăşel, marea 
majoritate a primarilor a fost favorabilă lui Nicolae Oncu, primarii asumându-şi chiar rolul de 
agenţi electorali ai P.N.R.: Petru Duşan (Poenari), Petru Betea (Târnăviţa), Teodor Lucaci 
(Vâşdoci), George Vasile (Tărmure), primarul Şandru (Ioneşti), Andor Petrişor (Vidra), George 
Motica (Leştioara), Teodor Mihuţ (Groşi), Ioan Şostea (Pleşcuţa), Ioan Neamţ (Rostoci), Teodor 
Mogoş (Dumbrava), Ioan Căprar (Gura Văii), Mihai Faur (Iosăşel)47. Numeroşi avocaţi, preoţi şi 
învăţători s-au implicat în campania electorală, contribuind prin eforturile lor la victoria 
candidatului naţionalist: avocaţii Aurel Grodza, Cornel Iancu, Teodor Papp, Niţu Robu, George 
Popa, Ioan Robu, Sever Ispravnic, protopopii Ioan Georgia şi C. Lazăr, preotul Traian Magier 
(Iosăşel), epitropii Ilie Sirea şi Ioan Olaraiu, diaconul Enea Joldea (Anciuţa), învăţătorii Cornel 
Novac (Almaş), Ilie Cristea (Luncşoara) şi alţii48.  

S-a remarcat climatul de entuziasm regăsit în rândul alegătorilor prezenţi în jurul secţiei de 
votare. Atmosfera optimistă şi sentimentele de bucurie ale celor sosiţi la Iosăşel pentru a vota au 
fost surprinse în poezia Hora alegerii din Iosăşel, compusă de Petru Irhaş, din Hălmagiu, la 3 mai 
1906: 

„Cine e român în lume? 
E român fălos pe nume; 
Şi dovezi dă-n lume mare 
Că-i cu simţ curat şi tare! 
Vivat, Oncu să trăiască, 
Naţia să înflorească! 

Lupta noastră cu credinţă 
Cu lauri de biruinţă 
Ni-a dat azi, cu vie fală 
Flamura naţională! 
Vivat, Oncu să trăiască, 
Legea-n Dietă ne-ntărească! 

A sosit ziua dreptăţii 
Sus cu steagul libertăţii! 
Să-l purtăm toţi în unire 
Fraţi români de o simţire. 
Vivat, Oncu să trăiască, 
Libertatea să-nflorească. 

În amurg de seară lină, 
Cântă tabăra română, 
Cântă şi se-nveseleşte 
Tot văzduhul clocoteşte! 

Căci Cristos a înviat 
C-a nviat adevărat 
A-nviat întru mărire 
Dup-o lungă pătimire. 

Astfel şi românul, Doamne! 
După zeci de negre toamne, 
Ca străin în a lui ţară 
A-nviat spre viaţă iară. 

Deşteptat la nouă viaţă 
Ca stejarul din verdeaţă 
Acum cântă şi serbează, 
Căci virtutea-i triumfează! 

În amurg de seară lină, 
Cântă tabăra română, 
Cântă şi se-nveseleşte, 
Tot văzduhul clocoteşte! 

Glasuri mii de bucurie 
Sună-n hore cu mândrie, 
Las să sune mii şi mii, 
Trageţi hora măi copii! 

Căci din zori şi până-n seară 
Toţi românii brav luptară: 
Votând Brusturii cu toţii, 
Ce mergeau mândrii ca Moţii! 

Şi din ochi, cei grăniţeri 
Votau ca nişte boieri, 
Şi horeau drag Hălmăgenii 
Văzând cum votau Butenii! 

Cei din vale de la Criş, 
De la Zimbru, Revetiş, 
De la Ciuciu, de la Lungşoara 
Toţi la urnă s-adunară; 

Câtu-i cercul din Buteni 
Pân-la ceia Hălmăgeni, 
Veneau cete după cete 
Şi votau cu mare sete. 

Şi votau din Hălmăgel 
Toţi cei din Iosăşel; 
Toţi asud în fruntea lor 
Dascăl, preot drept păstor; 

 

                                                
46 Arady Közlöny, nr. 103, din 30 aprilie 1906, p. 9; nr. 104, din 1 mai 1906, p. 4; Tribuna, nr. 75, din 20 aprilie/3 mai 
1906, p. 3. 
47 Tribuna, nr. 92, din 14/27 mai 1906, p. 3. 
48 Ibidem, nr. 64, din 6/19 aprilie 1906, p. 3; nr. 67, din 9/22 aprilie 1906, p. 2; nr. 70, din 13/26 aprilie 1906, p. 3; nr. 
92, din 14/27 mai 1906, p. 3. 
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Toţi strigau ca să trăiască 
Flamura cea românească, 
Dr. Oncu din Arad, 
Căci purtau creangă de brad. 

Iar Szombati adversar, 
Se trezi cu mult amar: 

Cu o sută şasăzeci, 
Şasăzăci de voturi săci! 

Oastea lui micuţă foarte, 
Se împrăştie departe. 
Numai tabăra română, 
Rămâne pe steag stăpână. 

Numai steagul naţional 
Fâlfâie prea triumfal! 
Şi alesul ei bărbat 
Dr. Oncu deputat!”49. 

Opţiunea lansării lui Nicolae Oncu în lupta electorală parlamentară s-a dovedit a fi una 
inspirată, dată fiind popularitatea pe care o avea în rândul românilor arădeni. Născut în 1843 la 
Rişca, lângă Ţebea, în comitatul Zărandului (astăzi în judeţul Alba), Oncu urmează şcoala primară 
la Ţebea, iar studiile secundare le face la Beiuş, Lugoj şi Oradea. Cu sprijinul academicianului 
Iosif Hodoş, „Fundaţia Transilvania” din Bucureşti îi acordă o bursă de studii la Universitatea din 
Viena, unde studiază dreptul. Devine membru al societăţii culturale „România Jună” din Viena, 
stabilind relaţii de prietenie cu Ioan Slavici şi Mihai Eminescu. Studiile în drept le finalizează în 
Belgia, la Universitatea din Bruxelles. Se stabileşte în Arad, unde urmează stagiatura în avocatură, 
deschizându-şi apoi propria cancelarie avocaţială. În anul 1884, Ioan Popovici Desseanu, lider 
politic local al P.N.R., susţinut de episcopul Ioan Meţianu şi aderenţii săi personali, fuzionează cu 
partidul maghiar guvernamental. Nemulţumirile generate de această fuzionare efemeră au 
determinat afirmarea unei grupări intransigente a tineretului din Arad. Erau tinerii avocaţi Nicolae 
Oncu, Aurel Suciu, Mihai Veliciu, Gheorghe Lazăr, Vasile Pop, medicul G. Vuia, protopopul 
George Popovici, profesorii seminarişti Vasile Mangra, Atanasie Tuducescu şi Roman Ciorogariu. 
Ei vor influenţa şi vor decide în continuare evoluţia Partidului Naţional în comitatul Arad, 
parcurs politic în care Nicolae Oncu a avut o poziţie marcantă. În anul 1877 se înfiinţează la Arad 
institutul de credit şi economii „Victoria”, avându-l ca director pe Nicolae Oncu. Banca se 
angajează pe drumul scoaterii populaţiei de sub monopolul băncilor străine şi începe să joace 
treptat un rol de seamă în ridicarea nivelului de bunăstare al românilor arădeni. Fondator al 
Tribunii poporului (1897) şi membru în congregaţia comitatului Arad, Nicolae Oncu a fost 
personalitatea ce s-a aflat la originea prefacerilor economice, culturale şi politice cunoscute de 
românii arădeni la sfârşitul secolului al al XIX-lea şi începutul secolului XX50. 

Ştefan Cicio-Pop a fost candidat P.N.R. în cercul Şiria. Campania electorală desfăşurată în 
teritoriul circumscripţiei a cuprins deplasări făcute în localităţile Şiria (14 aprilie), Chirechiu (20 
aprilie), Covăsânţ (21 aprilie), Pâncota, Agriş (22 aprilie), Tauţi, Nădaş (23 aprilie), Târnova, 
Şilindia (24 aprilie)51.  

În cursa electorală era angrenat, pentru acelaşi obiectiv, şi kossuthistul Gabányi Miklos52. 
El beneficiază de sprijinul unor mari proprietari funciari din zonă, ca prinţul Sulkovszky, baronii 
Bohuş şi Soimosi. Ei promit ţăranilor, care se angajează să voteze cu Gabányi, arendarea de 
pământuri la preţuri modice sau chiar gratuit. Funcţionarii locali sunt de asemenea în favoarea 
candidatului kossuthist, ameninţându-i pe ţărani cu represalii în cazul în care refuză să se 
subordoneze recomandărilor. 

Gabányi realizează şi el o serie de întruniri în localităţile din cercul Şiriei. Succesul acestor 
deplasări şi contacte cu alegătorii a fost unul restrâns, el nereuşind să obţină adeseori atenţia şi 
sprijinul audienţei. Adunările de la Covăsânţ, Şiria, Măderat şi Pâncota sunt perturbate de către 
ţărani, fapt ce determină intervenţia jandarmilor. Ţăranii sunt agresaţi, bătuţi şi ameninţaţi cu 
deferirea în faţa justiţiei, sub acuzaţia de tulburare a liniştii publice53.  

La Şiria, în 14 aprilie, Ştefan Cicio-Pop încearcă să-şi exprime mesajul electoral într-un 
mod cât mai penetrant în rândul maselor, motiv pentru care discursurile sale sunt ţinute în limba 

                                                
49 Ibidem, nr. 81, din 29 aprilie/12 mai 1906, p. 4. 
50 Roman Ciorogariu, Zile trăite, Oradea, 1926, p. 492-498. 
51 Tribuna, nr. 64, din 6/19 aprilie 1906, p. 2; nr. 67, din 9/22 aprilie 1906, p. 3. 
52 Arady Közlöny, nr. 93, din 19 aprilie 1906, p. 5. 
53 Tribuna, nr. 85, din 4/ 17 mai 1906, p. 4. 
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română, dar şi în maghiară şi germană. Strategia este adoptată şi de către candidatul maghiar în 
cazul alegătorilor români. La Pâncota, în 18 aprilie, Gabányi se adresează alegătorilor utilizându-şi 
restrânsele cunoştinţe de limba română, însă reuşeşte să stârnească doar amuzamentul celor 
prezenţi: 

„Frace, me rumune pe mine rugat cerkele asta Siriia se fii ablegat la voi şi io primit şi io 
roaga pe voi se fii cu noi chie io nu domnu io phaore che voi si prunche me tet sus la fieste 
phaore. Pop Cice el fiscalese, lase siede el la chentialarie che el şi şie nu fi în casa tierii, şi cui 
fi gre, vinnye sus la paşce che grigia me. Şi care nu poce se vinnye aici Dun notaresie se scie 
numai la minye che io pridye pe Domnu Vitispanye la urece. Şi io nu poce se vorbeşce mai 
mult la voi che rechesit daca trecsie mai vinye io la voi”54. 

Deznodământul acestei campanii electorale şi al alegerilor va fi favorabil lui Ştefan Cicio-
Pop, care devine deputat de Şiria cu 1.261 de voturi, faţă de 526 cât a întrunit oponentul său, 
Gabányi Miklos55.  

În cercul Radna, P.N.R îl lansează în competiţia electorală pe Vasile Goldiş. Născut în 
1862, în satul Mocirla (ulterior Lunca Teuzului, azi Vasile Goldiş, judeţul Arad), acesta a absolvit 
Gimnaziul Superior din Arad (1881), urmează apoi Facultatea de Litere şi Filosofie din Pesta şi 
Viena, ca bursier al Eparhiei Ortodoxe Române a Aradului (1881-1885). Lucrează la început ca 
profesor suplinitor la Preparandia din Caransebeş (1886-1889), iar apoi activează ca profesor 
titular la Liceul Ortodox din Braşov (1889-1901). În anul 1901 se stabileşte la Arad, obţinând 
funcţia de secretar al Consistoriului Ortodox Român al Eparhiei Aradului56. Este cooptat în 
conducerea locală a partidului, desfăşurând o amplă activitate organizatorică şi publicistică menită 
să contribuie la introducerea noului activism. În anul 1906 devenise unul dintre cei mai cunoscuţi 
conducători ai partidului, personalitate preocupată de găsirea unor soluţii adecvate pentru 
rezolvarea problemei naţionale şi pentru alegerea unor metode corespunzătoare de luptă politică. 

Campania electorală este începută de Vasile Goldiş, în 14 aprilie, prin întâlnirile pe care le 
are cu alegătorii din Săvârşin, Pârneşti şi Lupeşti. În 15 aprilie este prezent în mijlocul locuitorilor 
din Radna şi Şoimuş, în 16 aprilie se deplasează la Mândruloc, Cicir şi Sâmbăteni, iar în 20 aprilie 
participă la mitingul electoral de la Cuvin57.  

După încheierea adunării de la Cuvin, Vasile Goldiş este condus la gară de către locuitori. 
Pe drumul de întoarcere, câţiva tineri sunt agresaţi fizic de către notarul comunal Moncza György 
şi trei jandarmi. Învăţătorul Dimitrie Popovici şi preotul Moţ intervin pentru aplanarea 
incidentului, însă forţele de ordine îl acuză oficial pe învăţătorul Popovici de perturbarea ordinii 
publice. Decizia jandarmilor este contestată în instanţă, fără să se reuşească modificarea măsurii 
autorităţilor, care îl sancţionează pe învăţător cu o amendă de 50 de coroane58. 

În această circumscripţie, cântecul electoral dedicat lui Vasile Goldiş era fredonat pe 
melodia Deşteaptă-te române, fiind cunoscut sub titulatura de Hora de la Radna: 

„Deşteaptă-te române căci ora a sunat, 
Veniţi cu mic cu mare, s-alegem ablegat, 
S-alegem cum ne place, un sânge de român, 
Strigaţi c-un glas, c-un suflet:  
trăiască Vasile Goldiş! 
Destul ne-au dus la urnă mânaţi ca nişte oi, 
Răbdând ocări şi hulă, răbdând cu toţi nevoi, 

În lături cu d-aceia din neamuri străine, 
Căci ablegatul nostru e Vasile Goldiş! 
Uniţi-vă în cuget, uniţi-vă-n simţiri, 
Şi nu vă fie frică de sila uneltirii 
Trăiască sfânta cauză şi piară orice duşman, 
Strigaţi din mii de piepturi,  
trăiască Vasile Goldiş!”59. 

 

                                                
54 Ibidem, nr. 70, din 13/26 aprilie 1906, p. 3. 
55 Arady Közlöny, nr. 104, din 1 mai 1906, p. 4; Tribuna, nr. 74, din 18 aprilie/1 mai 1906, p. 1. 
56 Fabro Henrik, Ujlaki József, op cit., p. 106; Dan Demşa, Aradul şi marea unire. Date biografice esenţiale: Vasile Goldiş, 
Ştefan Cicio-Pop, Ioan Suciu, Arad, 2003, p. 3.  
57 Tribuna, nr. 64, din 6/19 aprilie 1906, p. 3. 
58 Ibidem, nr. 81, din 29 aprilie/12 mai 1906, p. 3. 
59 Ibidem, nr. 71, din 15/18 aprilie 1906, p. 4. 
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Oponentul lui V. Goldiş, Avarffy Géza este consemnat şi el la întâlnirile cu alegătorii de la 
Radna, Săvârşin, Ghiorc, Petriş60. Alegerile propriu-zise au dat sorţi de izbândă candidatului 
Partidului Naţional, Vasile Goldiş. El întruneşte 1.046 de voturi, în timp ce contracandidatul său, 
kossuthistul Avarffy Géza, a obţinut 336 de voturi61. Scrutinul nu a fost lipsit de presiuni şi 
abuzuri venite din partea administraţiei locale. Spre exemplu, alegătorii din Baia au fost duşi cu 
forţa la Vărădia, unde au fost închişi în casa cămării de sare. Ajunşi într-un final la secţia de 
votare, alegătorii din Baia reuşesc să-şi exprime votul în favoarea lui Vasile Goldiş62.  

În cercul Sântana, candidatul P.N.R a fost Iustin Marşieu. Născut în 1879 în comuna 
Socodor, face şcoala primară la Socodor şi Chişineu. Devine un apropiat al familiei Mihai Veliciu, 
copilărind cu Romulus Veliciu. După absolvirea Liceului „Moise Nicoară” din Arad, urmează 
cursurile Facultăţii de Drept din Budapesta. În perioada 1901-1905 este stagiar în cancelaria 
avocatului Mihai Veliciu, după care profesează ca avocat în Arad. Se afirmă ca membru activ al 
„Asociaţiunii naţionale arădene pentru cultura poporului român” şi colaborator al Tribunei 
poporului (numită Tribuna, din 1904), precum şi ca unul din avocaţii ziarului în procesele de presă 
intentate de statul maghiar. La alegerile parlamentare din anul 1906, Partidul Naţional urmărea să 
realizeze o cât mai largă implicare a alegătorilor români în procesul electoral. În acest sens, Iustin 
Marşieu este desemnat de către conducerea locală a partidului să candideze la Sântana, într-un 
cerc minoritar din punctul de vedere al proporţiei populaţiei româneşti. Însoţit de Ştefan Cicio-
Pop şi Ioan Rusu Şirianu, Iustin Marşieu are o primă întâlnire cu alegătorii la Comlăuş, în 19 
aprilie. În aceeaşi zi, la Olari, reprezentanţii Partidului Naţional sunt întâmpinaţi de un grup de 
localnici între care s-au remarcat Dimitrie Hurin, Pavel Borod, Muntean Crăciun, Ioan Şeran, 
Florea Bozgan, George Chicit, Petru Bătrân, Ioan Bora, Ioan Bătrân, Petru Micoroi, George 
Bozgan, Simion Bozgan, T. Borod, Ştefan Bătrân. 

Iustin Marşieu este primit cu un prim discurs de bun venit rostit de către George Bătrân:  

„Suntem norocoşi a te primi în mijlocul nostru, te salutăm cu salutare de binevenire, 
asigurându-te cu sentimentele de dragoste curată, rugându-te să fii promotorul tuturor 
intereselor patriei noastre. Consimţim cu hotărârile clubului naţional candidarea, te rugăm şi 
din partea noastră ca primind-o să fii cel mai cald apărător al tuturor intereselor patriei 
noastre iubite. Să trăieşti la mulţi ani!”63. 

Alocuţiunea rostită de Iustin Marşieu prezintă programul partidului şi obiectivele acestuia 
menite să contribuie la îmbunătăţirea stării naţiunii. La rândul său, Ioan Rusu Şirianu înfăţişează 
alegătorilor demersurile de până atunci ale deputaţilor naţionalişti, insistă asupra importanţei 
alegerilor parlamentare, îndemnându-i pe toţi românii să voteze cu Iustin Marşieu64. 

În 22 aprilie, întovărăşit de arădenii Iosif Moldovan, Ioan Niga, Ludovic Fazekas şi Silviu 
Păşcuţiu - Iustin Marşieu se întâlneşte cu alegătorii din Şimand. Luările de cuvânt ale membrilor 
prezidiului caută să sensibilizeze politic auditoriul în fruntea căruia s-a remarcat preotul Augustin 
Beleş, proprietarul Cornel Grodza, ţăranul fruntaş Tudor Mornăilă. Tot în 22 aprilie, la Şiclău, 
candidatul şi însoţitorii săi sunt întâmpinaţi de preotul Ioan Codrean, juristul Aurel Capra, ţăranii 
Petru Codrean, George Codrean, Vasile Codrean, Traian Codrean, Flore Dan, Dimitrie Dan, 
Şerban Nicolae, Şerban Gheorghe, Kerekes Iosif, Herceu Ioan, Codrean Smâcu, Codrean Toader, 
Vasile Moga, Kocis Togyer, Miculin Simeon Urkan. În cadrul adunării desfăşurate la Şiclău, au 
luat cuvântul preotul Ioan Codrean, Iustin Marşieu, Iosif Moldovan şi Ludovic Fazekas65. 

                                                
60 Arady Közlöny, nr. 98, din 25 aprilie 1906, p. 6; nr. 102, din 29 aprilie 1906, p. 12. 
61 Tribuna, nr. 75, din 20 aprilie/3 mai 1906, p. 2; Arady Közlöny, nr. 103, din 30 aprilie 1906, p. 4; Arady Közlöny, nr. 
104, din 1 mai 1906, p. 4. 
62 Ioan Tomole, Românii din Crişana, Sălaj şi Sătmar în luptele naţional-electorale de la începutul secolului al XX-le, Baia Mare, 
Editura Gutinul, 1999, p. 63. 
63 Tribuna, nr. 66, din 8/21 aprilie 1906, p. 3. 
64 Ibidem. 
65 Ibidem, nr. 71, din 15/28 aprilie 1906, p. 4. 
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O nouă deplasare a candidatului în mijlocul alegătorilor se produce în 23 aprilie. Însoţit 
din Arad de Romul Veliciu, Demetriu Truţia, Silviu Păşcuţiu, Ioniţă Popescu, iar din Chişineu de 
Mihai Veliciu şi Ioan Rusu Şirianu, Iustin Marşieu soseşte cu trenul în comuna Grăniceri. La gară, 
oaspeţii sunt aşteptaţi cu ovaţii şi urări de bun venit de localnici şi muzicanţi, conduşi de preoţii 
Iustin Iancu, George Turic, Romul Mladin şi fruntaşul Vasile Albu. În cadrul adunării populare, 
Iustin Marşieu, Mihai Veliciu, Ioan Rusu Şirianu şi Ioniţă Popescu au fost oratorii care prin 
cuvântările lor au încercat să imprime o cât mai bună motivare politică alegătorilor din această 
comună. A fost consemnată în această conjunctură şi o contribuţie a femeilor din localitate, a 
căror donaţie colectivă de bani a permis realizarea unui steag electoral de culoare albastră purtând 
inscripţia „Dr. Iustin Marşieu candidat de deputat naţional”66. Întrunirea de la Grăniceri a fost 
încheiată cu intonarea Horei de la Comlăuş: 

„Haideţi fraţilor într-o unire 
De-o măsură şi de-o fire 
Haideţi toţi cu simţ curat 
Să-ne-alegem ablegat. 

Ablegat cu cunoştinţe 
De-ale noastre suferinţe 
Şi din viţă românească 
Iustin Marşieu să trăiască. 

Cui îi trebuie băutură 
Facă-i-se fiere-n gură 
Cui îi trebuie de mâncare 
N-aibe stare ş-alinare. 

Cine nu-i român curat 
Fă-l Doamne de râs în sat 
Că nu-i vrednic de-al său nume 
Fă-l Doamne de râs la lume. 

Marşieu e român curat 
Din şubă s-o ridicat 
Şi de n-om ţine cu el 
Să ne bată Dumnezeu. 

Haideţi toţi cu mic cu mare 
Să ne ducem la votare 
Să trăiasc-al nost bărbat 
Iustin Marşieu din Arad”67. 

Din Grăniceri, delegaţia P.N.R se îndreaptă către Aletea, localitatea natală a unuia dintre 
candidaţii cercului, Mahler György68. În condiţiile în care comuna era una multietnică, cu 
populaţie preponderent germană, s-a încercat abordarea unei tematici menite să ofere o coeziune 
de interese între germani şi români. Discursurile membrilor delegaţiei au fost centrate pe 
subiectul alianţei naţionalităţilor, al programului acestei alianţe care urmărea să asigure condiţii 
propice afirmării şi conservării limbii şi naţionalităţii popoarelor din statul ungar. Nemţii din 
Aletea sunt îndemnaţi să susţină un astfel de obiectiv, având în vedere faptul că păstrarea şi 
perpetuarea limbii germane în comună era pusă în pericol de inexistenţa, aici, a unei şcoli cu 
predare în germană. Au vorbit cu această ocazie Iustin Marşieu în limbile română şi maghiară, 
Ioan Rusu Şirianu în maghiară, Demetriu Truţia şi Romul Veliciu în germană69. La Sântana, 
prezentarea programului este făcută de către Iustin Marşieu, în finalul campaniei electorale70.  

Alegerile din 30 aprilie au adus victoria lui Mahler György, cu 1.292 de voturi. Alegătorii 
români, minoritari în circumscripţia Sântana, nu i-au putut asigura lui Iustin Marşieu decât 627 de 
voturi. Ei au fost urmaţi de alţi doi candidaţi, Ganthner Károly cu 525 de voturi şi Ilics Lajos cu 
48 de voturi71. 

Pecica, un alt cerc cu pondere minoritară a alegătorilor români, l-a avut în 1906 ca şi 
candidat din partea P.N.R. pe avocatul Aurel Novac. Campania electorală este începută în 17 
aprilie la Pecica, printr-o adunare populară în care Aurel Novac a beneficiat şi de sprijinul lui Ioan 
Suciu. Întâlniri cu alegătorii au mai fost organizate de către candidatul naţionalist la Semlac (27 
aprilie), Glogovăţ (29 aprilie), precum şi la Curtici şi Macea72. Contactele cu populaţia au permis o 
bună mobilizare a electoratului românesc, demers la care a contribuit în mare parte şi 
intelectualitatea din zonă: avocatul Dimitrie Barbu, preoţii E. Moldovan, E. Hedeşan, S. Roja, P. 
Rusu (Pecica), G. Mladin, I. Nicorescu, Liviu Ispravnic (Curtici), I. Petrilă, Liviu Raţ (Macea), I. 
Morariu (Micălaca), D. Ganea, L. Adamovici (Semlac), învăţătorii Dimitrie Cenedan, P. Oncu, A. 

                                                
66 Ibidem. 
67 Ibidem, nr. 66, din 8/21 aprilie 1906, p. 4. 
68 Fabro Henrik, Ujlaki József, op. cit., p. 163. 
69 Tribuna, nr. 71, din 15/21 aprilie 1906, p. 4. 
70 Arady Közlöny, nr. 102, din 29 aprilie 1906, p. 12. 
71 Tribuna, nr. 74, din 18 aprilie/1 mai 1906, p. 2; Arady Közlöny, nr. 103, din 30 aprilie 1906, p. 9; nr. 104, din 1 mai 
1906, p. 5. 
72 Tribuna, nr. 64, din 6/19 aprilie 1906, p. 2; nr. 71, din 15/28 aprilie 1906, p. 3. 
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Bodrogian, I. Imbre (Pecica), G. Iancu (Macea), S. Mihuţa (Micălaca), I. Ionescu, G. Roşu 
(Semlac).  

La 13 aprilie, la Pecica, s-a desfăşurat consfătuirea partidului kossuthist, prezidată de 
liderul local Verner Márton, convocată în vederea desemnării candidatului pentru această 
circumscripţie. O primă propunere a fost făcută în favoarea contelui Károlyi Gyula. Acesta 
declină oferta şi, în final, candidatura îi este acordată lui Vásárhelyi Deszö73. Campania electorală 
desfăşurată de reprezentantul kossuthist a reuşit să-i aducă sprijinul alegătorilor maghiari şi a unei 
bune părţi din electoratul german. Întreprinde deplasări electorale în localităţile din cuprinsul 
cercului, printre care sunt de amintit întrunirile cu alegătorii din Pecica maghiară, Pecica română, 
Semlac, Pereg74. La 30 aprilie 1906, Vásárhelyi Deszö75 este ales, cu 1.253 de voturi, deputat 
parlamentar al cercului Pecica. 

Aurel Novac, având de susţinut două campanii electorale, ca urmare a candidaturii depuse 
şi în cercul Sasca (comitatul Caraş-Severin), nu poate să imprime la Pecica o suficientă mobilizare 
a alegătorilor în favoarea sa. Dacă electoratul de etnie română s-a raliat în jurul persoanei sale, nu 
acelaşi lucru se poate spune despre alegătorii germani, care au contribuit decisiv la victoria lui 
Vásárhelyi Deszö. Aurel Novac obţine 608 voturi şi pierde în faţa candidatului maghiar, dar este 
ales totuşi deputat ca urmare a succesului din cercul Sasca76. 

În 1906, oraşul Arad şi cercul Aradul Nou au fost circumscripţii în care P.N.R. nu a avut 
candidat. La Arad, kossuthistul Barabás Béla77 a câştigat cu 1.368 de voturi. Oponentul său, 
socialistul Garbay Sándor, deşi la nivel declarativ a avut sprijinul Partidului Naţional, nu a întrunit 
decât 55 de voturi78. Succesul lui Barabás Béla79 a avut un amplu ecou, întrucât el repurtase o 
triplă victorie electorală, ca urmare a candidaturilor depuse la Arad, Oradea şi în circumscripţia 
VII din Budapesta80. 

În Aradul Nou, cerc cu alegători germani în majoritate, au candidat Filip János, plugar 
localnic şvab81 şi Kraushaar Károly, german provenit din Timişoara82. Opţiunea românilor a fost 
împărţită aici între cei doi aspiranţi la deputăţie. Unii ţărani români au fost atraşi de originea 
socială modestă a şvabului Filip şi îi acordă votul. Cunoscut ca patron al internatului unei şcoli 
gimnaziale din Seghedin, care a acordat facilităţi unor elevi români cu posibilităţi materiale 
precare, Kraushaar a atras de partea sa anumite elemente ale intelectualităţii rurale. Acest 
considerent, la care se adaugă un program electoral care prevedea introducerea impozitului 
progresiv şi votul universal fără restrângere, îl determină pe preotul Babescu şi pe învăţătorul 
Mihai Gutu din Felnac să se implice activ în sprijinirea candidatului venit de la Timişoara. Mihai 
Gutu îşi asumă rolul de corteş şi încearcă să achiziţioneze voturi cu sume cuprinse între 6 şi 10 
coroane. Surprins însă de către şvabii din Aradul Nou, este sechestrat de către aceştia până după 
alegeri83. Reuşita în alegeri este adjudecată de către Filip János, cu 1.160 de voturi, faţă de 477, cât 
a întrunit Kraushaar. 

Rezultatele de ansamblu înregistrate de către Partidul Naţional Român consemnează un 
curs ascendent al acestora. Folosind experienţa acumulată în anul 1905, alegerile din 1906 au fost 
mai bine organizate. Au fost depuse candidaturi în 46 de circumscripţii, în 14 dintre ele candidaţii 
partidului obţinând victorii: în comitatul Arad – Nicolae Oncu (Iosăşel), Vasile Goldiş (Radna), 
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Ştefan Cicio-Pop (Şiria), Ioan Suciu (Boroşineu); în comitatul Alba – Iuliu Maniu (Vinţu de Jos), 
Alexandru Vaida-Voevod (Ighiu); în comitatul Caraş-Severin – Coriolan Brediceanu (victorios în 
două cercuri: Bocşa şi Oraviţa), George Popovici (Lugoj), Ştefan Petrovici (Zorilenţul Mare), 
Aurel Novac (Sasca); în comitatul Hunedoara – V. Damian (Baia de Criş), Aurel Vlad (Orăştie); 
în comitatul Solnoc-Dăbâca – Teodor Mihali (Ileanda Mare). În urma unei alegeri parţiale, Vasile 
Lucaciu devine şi el deputat în anul 190784. Corpul deputaţilor naţionalişti pătrunşi în organismul 
legislativ al statului ungar, pentru ciclul parlamentar 1906-1910, a fost de 26 (14 români, 8 slovaci, 
4 sârbi). Clubul parlamentar al naţionalităţilor era acum consolidat şi îşi putea relua activitatea cu 
intensitate sporită datorită numărului crescut de membri. 

La nivelul comitatului Arad, conducerea locală a Partidului Naţional a avut rezultate mai 
bune decât la alegerile precedente. Din cei 7 candidaţi înscrişi în competiţia electorală, 4 au ieşit 
învingători. Sântana şi Pecica au fost circumscripţii în care alegătorii români se aflau în minoritate, 
perspectivă din care un succes al P.N.R. se anunţa dinainte a fi puţin probabil. Un eşec poate fi 
considerat doar rezultatul de la Chişineu. Avantajul conferit de majoritatea deţinută de alegătorii 
români nu a putut fi valorificat de către Ioan Rusu Şirianu şi staff-ul său electoral, deoarece o 
parte a acestui electorat şi-a utilizat dreptul de vot, în condiţiile corupţiei şi presiunilor exercitate 
de elemente din administraţia locală, în favoarea taberei adverse. Alegerile din 1906 au constituit 
un succes pentru liderii locali ai P.N.R. Cei patru deputaţi aleşi aici confirmau Aradul ca unul din 
cele mai puternice centre ale curentului activist, şi asigurau arădenilor un loc important în 
conducerea centrală a partidului. 
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SUMMARY 
 

In the whole of Arad county, the local leadership of the Romanian National Party had excellent 
results, better than at the previous elections. Out of seven candidates who entered the electoral 
competition, four won. Sântana and Pecica were constituencies where the Romanian electorate was in 
minority, which made the  Romanian National Party’s success less probable. Even so, only the electoral 
results from Chişineu can be regarded as a disappointment. The advantage of having a majority of 
Romanian voters could not be capitalized by Ioan Russu Şirianu and his electoral staff, because a part of 
these voters chose to vote – because of the corruption and the pressure exerted by elements from the 
local administration -- in favor of the opponent party. The 1906 elections were a great success for the local 
leaders of the Romanian National Party. The four elected deputies – Ioan Suciu, Nicolae Oncu, Ştefan 
Cicio-Pop and Vasile Goldiş – confirmed that Arad was one of the party’s strongholds and promised the 
leaders of Arad  an important place in the central leadership of the party. 
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