ALEGERILE PARLAMENTARE DIN ANUL 1919
ÎN JUDEłUL IALOMIłA

VALENTIN GHEORGHE
Grupul Şcolar de Industrie Alimentară Feteşti
vali_ghia2006@yahoo.com

Cuvinte cheie: alegeri parlamentare, vot universal, partid politic, campanie electorală,
Parlament
Keywords: parliamentary elections, universal suffrage, political party, campaign, Parliament
O componentă importantă în evoluŃia României interbelice a constituit-o
politica. Introducerea votului universal în anul 1918 a dinamizat politica românească
interbelică. În comunele şi oraşele judeŃului IalomiŃa, activitatea organizaŃiilor partidelor
politice a fost intensă, la fel ca cea din întreaga Ńară. Alegerile judeŃene din IalomiŃa
din 1919 au fost câştigate de Partidul NaŃional Liberal. Un fapt interesant a fost alegerea
candidatului Partidului Conservator care reprezenta interesele proprietarilor de pământ.
În evoluŃia României contemporane, perioada interbelică reprezintă o etapă
importantă, datorită mutaŃiilor survenite după Primul Război Mondial. Transformările
care au avut loc la nivel legislativ au dinamizat viaŃa socială şi politică a Ńării. EvoluŃia
vieŃii politice şi sociale ialomiŃene interbelice s-a circumscris celei naŃionale. Ca în toate
judeŃele Ńării şi în judeŃul IalomiŃa a existat o intensă activitate a organizaŃiilor partidelor
politice. FormaŃiunile politice ialomiŃene, reprezentând întreg spectrul politic naŃional,
au constituit şi în această parte a Ńării piloni ai organismului social – politic, ai
democraŃiei pluripartidiste şi parlamentare din perioada interbelică1.
Presa locală a avut un rol însemnat în evoluŃia vieŃii sociale şi politice ialomiŃene
interbelice. Majoritatea gazetelor locale deserveau interesele unui partid sau unei
personalităŃi politice marcante la nivel local. Totodată, presa locală era utilă cetăŃenilor
întrucât furniza informaŃii, mai ales în timpul campaniilor electorale.
Din punct de vedere administrativ, judeŃul IalomiŃa cuprindea mare parte din
actualele judeŃe IalomiŃa şi Călăraşi. ReşedinŃa judeŃului era oraşul Călăraşi, celelalte
centre urbane fiind Urziceni, Slobozia şi Feteşti, localitate ce a devenit comună urbană
în anul 1934. Din punct de vedere al organizării administrativ-teritoriale, judeŃul
IalomiŃa era împărŃit în 5 plăşi: Călăraşi, Lehliu, Urziceni, Slobozia şi łăndărei.
Ulterior, numărul plăşilor a crescut prin înfiinŃarea altora noi: Căzăneşti, Dragoş-Vodă
şi Feteşti. Prin ConstituŃia din 1938 s-a introdus o nouă unitate administrativ-teritorială,
Ńinutul, care era compus din mai multe judeŃe. JudeŃul IalomiŃa a fost integrat în łinutul
Marea cu reşedinŃa la ConstanŃa.
La jumătatea perioadei interbelice populaŃia judeŃului era în număr de 293.3522.
PopulaŃia de naŃionalitate română era de 283.344 locuitori3, ea reprezentând 96,6% din
locuitorii judeŃului. Alături de aceasta convieŃuiau alte naŃionalităŃi: Ńigani 7.228 – 2,5%,
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evrei 513 – 0,2%, unguri 460 – 0,2%, greci, germani, sârbi, croaŃi, bulgari, albanezi etc.
Din punct de vedere al mediului de locuire, cei mai mulŃi locuitori trăiau în mediul rural
259.0924, cele mai mari localităŃi rurale fiind Feteşti – 5.353 locuitori, RoseŃi – 4.666
locuitori, Făcăeni – 4.379 locuitori şi Cocargeaua cu 4.340 de locuitori. În mediul urban
vieŃuiau 34.260 locuitori, cei mai mulŃi fiind stabiliŃi în oraşul reşedinŃă Călăraşi –
18.053, în Urziceni locuiau 8.616, iar în Slobozia numai 7.591. Marea majoritate a
populaŃiei avea ca principală ocupaŃie agricultura – 245.7425, urmată de angajaŃi în
instituŃiile publice – 9.648, lucrătorii comerciali, industria textilă şi manufacturi,
transport şi comunicaŃii, industria metalurgică etc.
La nivelul anului 1930, populaŃia judeŃului de la vârsta de 7 ani în sus se situa în
jurul a 221.514 locuitori6, dintre care doar 126.656 (57,3%) erau ştiutori de carte, cei
care nu aveau nici un fel grad de instrucŃie erau 94.275.
Important pentru studiul de faŃă este segmentul de populaŃie de la 20 de ani în
sus, întrucât acesta forma masa electorală a judeŃului. Modul în care populaŃia cu drept
de vot percepea sloganurile electorale, a contat în stabilirea rezultatelor alegerilor. La
oraşe, neştiutorii de carte erau în număr de 6.305. Majoritatea locuitorilor fără ştiinŃă de
carte se aflau la sate. În mediul rural ialomiŃean, din cei 85.202 locuitori neşcolarizaŃi,
peste 66.000 erau cu vârsta de la 20 de ani în sus, fapt ce explică multitudinea de voturi
anulate la alegerile parlamentare desfăşurate în judeŃ, în perioada interbelică.
La sfârşitul perioadei interbelice, populaŃia judeŃului IalomiŃa a crescut de la
293.352 la 350.0397, 96,9% din aceştia reprezentând populaŃia de etnie română.
Datele privitoare la evoluŃia numerică a populaŃiei judeŃului, în funcŃie de mediul
de locuire, profesiuni şi grad de instruire, ne sunt utile în explicarea modului de
desfăşurare al alegerilor şi campaniilor electorale, înŃelegerea structurii şi componenŃei
organizaŃiilor partidelor politice, la nivelul judeŃului IalomiŃa, în perioada interbelică.
La începutul perioadei interbelice în judeŃul IalomiŃa aveau formaŃiuni politice
Partidul NaŃional Liberal, Partidul Conservator şi Partidul Conservator Democrat.
Primul partid politic care a avut organizaŃie în judeŃul IalomiŃa a fost Partidul NaŃional
Liberal. OrganizaŃia P.N.L. IalomiŃa s-a constituit în 1875, avându-l în frunte pe
I. Poenaru-Bordea8, care a fost ales şi primul deputat al judeŃului IalomiŃa în Parlamentul
României. Până spre sfârşitul secolului XIX doar organizaŃia P.N.L. din IalomiŃa a avut
însemnătate din punct de vedere politic.
OrganizaŃia Partidului Conservator IalomiŃa s-a constituit în anul 18959, când a
depus şi prima listă cu reprezentanŃi pentru alegerile generale. Dintre membrii marcanŃi
ai Partidului Conservator din judeŃul IalomiŃa amintim pe Mihail Gr. Cantacuzino şi
Alexandru Marghiloman care au reprezentat judeŃul în Parlament. În anul 1908 o parte
din membrii P.C. din Călăraşi s-au desprins formând organizaŃia locală a Partidului
Conservator Democrat10, în fruntea căreia s-a aflat, după Primul război Mondial, Mihail
Gr. Cantacuzino.
Pe lângă partidele deja existente, în anul 1919, în judeŃul IalomiŃa a luat fiinŃă
Partidul łărănesc, în fruntea căruia a fost ales avocatul Nicolae Ioan din Călăraşi11. La
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scurt timp şi Liga Poporului, condusă de generalul Alexandru Averescu, şi-a constituit
organizaŃie în judeŃ, în fruntea căreia a fost ales avocatul Vasile RoseŃeanu.
Primele alegeri parlamentare, după încheierea Primului Război Mondial, s-au
desfăşurat în baza Decretului de lege electorală din 16 noiembrie 191812 ce stipula:
„ToŃi alegătorii români majori vor alege prin vot obştesc obligatoriu, egal, direct şi
secret, pe baza reprezentării proporŃionale…”. Membrii Adunării DeputaŃilor erau aleşi
de cetăŃenii cu vârsta de 21 de ani împliniŃi. Senatorii erau senatori de drept şi senatorii
aleşi, de cetăŃeni cu vârsta de 40 de ani împliniŃi.
Alegerile se făceau pe circumscripŃii electorale, fiecare judeŃ reprezentând o
circumscripŃie electorală. În fiecare circumscripŃie electorală se înfiinŃa pe lângă
Tribunalul judeŃean un Birou Electoral JudeŃean, care avea următoarele atribuŃii:
imprimarea şi distribuirea certificatelor de alegător, primirea declaraŃiilor de
candidaturi, constituirea secŃiilor şi subsecŃiilor de votare, imprimarea şi distribuirea
buletinelor de vot la secŃiile şi subsecŃiile de votare, asigurarea ordinii în timpul votării,
centralizarea rezultatelor votului şi proclamarea candidaŃilor aleşi13. Pentru ca
operaŃiunile de votare să se desfăşoare în bune condiŃii, secŃiile de votare se stabileau în
funcŃie de judecătoriile de ocol. Alegătorii votau în baza unui certificat de alegător,
eliberat de primărie la cerere, iar candidaturile se depuneau la Biroul Electoral JudeŃean
cu cel puŃin 15 zile înainte de data alegerilor14.
De la adoptarea legii electorale şi până în vara anului 1919, alegerile
parlamentare au fost amânate în mai multe rânduri. Din cauza problemelor întâmpinate
la semnarea Tratatelor de Pace de la Paris, Ion I.C. Brătianu şi-a dat demisia din fruntea
guvernului. În aceste condiŃii, la 27 septembrie 1919, regele Ferdinand l-a numit în
fruntea guvernului pe Generalul Artur Văitoianu. Acest guvern avea sarcina să
organizeze primele alegeri parlamentare pe baza votului universal.
Guvernul a stabilit datele în care urmau să se desfăşoare alegerile pentru
Adunarea DeputaŃilor în zilele de 2, 3 şi 4 noiembrie 1919, iar în zilele de 7 şi 8
noiembrie 1919, urma să aibă loc scrutinul pentru Senat.
În alegerile parlamentare din judeŃul IalomiŃa, desfăşurate în anul 1919, s-au
înfruntat partidele vechi (Partidul NaŃional Liberal, Partidul Conservator, Partidul
Conservator Democrat) cu partidele noi, înfiinŃate după Primul Război Mondial (Liga
Poporului şi Partidul łărănesc). La alegerile desfăşurate în zilele de 2, 3 şi 4 noiembrie
1919 pentru Adunarea DeputaŃilor, judeŃului IalomiŃa îi reveneau 8 locuri, pentru care
au fost depuse trei liste electorale15. Pentru Senat trebuiau aleşi 3 reprezentanŃi din două
liste depuse.
Pentru desfăşurarea campaniei electorale în bune condiŃii, la începutul lunii
octombrie 1919 a fost delegat pentru a îndeplini funcŃia de prefect al judeŃului,
procurorul Gheorghe Drăghici de la Curtea de Apel Bucureşti16. Această numire era în
interesul PNL, după cum reiese, din modul în care a fost prezentat noul prefect, în
gazeta locală a liberalilor: „Domnul GhiŃă Drăghici […] a fost numit provizoriu prefect
al judeŃului IalomiŃa, potrivit dispoziŃiunilor ce le-a luat actualul guvern pentru
garantarea libertăŃii alegerilor”17. Rolul aparatului administrativ local era important în
12
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organizarea alegerilor, de aceea liberalii de la centru l-au impus, provizoriu pe
Gheorghe Drăghici, în funcŃia de prefect al judeŃului IalomiŃa.
Pe lângă ingerinŃele în aparatul administrativ, guvernul a căutat să afle starea de
spirit a populaŃiei faŃă de alegerile ce urmau să aibă loc în luna noiembrie 1919. La
sfârşitul lunii octombrie 1919, în plină campanie electorală, membri ai Brigăzii Mobile
a DirecŃiei Generale a PoliŃiei au acŃionat în zona CiulniŃa – Feteşti pentru a urmări
mişcările politice şi modul cum se desfăşoară propaganda politică18. Agentul trimis în
teritoriu consemna „prin comunele CiulniŃa şi Feteşti, am constatat că s-a făcut încă de
mult, propagandă mai ales, de agenŃii Ligii Poporului spunând Ńărănimei, că în caz dacă
va lua guvernul Generalul Averescu, Ńăranii ar fi imediat împroprietăriŃi, dându-li-se
pământ gratis”19. În comuna Maltezi, agentul numărul 1, din discuŃiile purtate cu tânărul
Gheorghe al Anitei înconjurat de alŃi localnicii, a observat că principala problemă a
acestora este grija pentru împroprietărire şi mai apoi de cine va veni la conducerea
Ńării20. Generalul Averescu se bucură de o mare popularitate în rândul cetăŃenilor
comunei, însă ei nu au cunoştinŃă că s-a desfăşurat Congresul Ligii Poporului, ştirile
politice le află din trenuri, de la Ńăranii care umblă pe la gara Feteşti.
Campania electorală pentru desemnarea aleşilor locali în legislativul României a
început cu mult înaintea declanşării oficiale a scrutinului, în luna octombrie 1919. La
nivelul judeŃului IalomiŃa, partidele care aspirau la un loc în Parlamentul României
Mari, au dus o campanie liniştită, nefiind consemnate evenimente. Prezentarea programului
de guvernare, a candidaŃilor şi a ideilor politice în presa locală de partid, vizitele
electorale în judeŃ şi întrunirile organizate cu alegătorii au fost principalele coordonate
ale campaniei electorale din anul 1919, în judeŃul IalomiŃa.
Partidul NaŃional Liberal, cel mai vechi şi mai bine organizat partid din judeŃ, şia propus, de la adoptarea votului universal, câştigarea primelor alegeri din perioada
interbelică, în ideea că el a făcut posibilă acordarea dreptului de vot la cât mai mulŃi
alegători. OrganizaŃii ale Partidului NaŃional Liberal existau în majoritatea localităŃilor
din judeŃ. La conducerea organizaŃiei judeŃene din IalomiŃa, se afla Constantin Banu,
profesor din Bucureşti şi membru în comitetul naŃional al PNL, ajutat de Sima
Niculescu, fost deputat şi primar al oraşului Călăraşi, Mihail Berceanu fost prefect în
timpul ocupaŃiei germane, învăŃătorul Ilie Lupu din Slobozia, Diaconul Alexandru
Dobrescu, alături de mulŃi alŃi intelectuali ai judeŃului.
Campania electorală desfăşurată prin presa locală de partid se adresa, în general,
noilor votanŃi – în special Ńăranilor – care erau îndemnaŃi să voteze cu PNL pentru a-şi
arăta susŃinerea faŃă de „faptele săvârşite de acest partid, printre care reformele din urmă
ca exproprierea şi votul obştesc”21. Pentru atragerea electoratului Ligii Poporului, care
era fascinat de „mitul eroului Averescu”, liberalii îl prezentau ialomiŃenilor, ca un erou
pe Ion I.C. Brătianu, pentru faptul că a părăsit ConferinŃa de Pace de la Paris şi pentru
că, prin „purtarea naŃională a respins să semneze robia noastră economică şi ştirbirea ca
popor liber şi independent”22. În ajunul alegerilor, liberalii ialomiŃeni promiteau
Ńăranilor „împroprietărirea imediată”, chiar dacă nu fuseseră expropriate toate moşiile şi
„impunerea dărilor către stat după venitul fiecăruia”23.
18
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În contextul creat de acordarea dreptului de vot cetăŃenilor fără ştiinŃă de carte,
PNL a încercat influenŃarea lor prin intermediul preoŃilor şi învăŃătorilor. În apelul
adresat acestora din urmă li se cerea: „să arate satelor care sunt partidele noastre politice
precum şi datoria ce au a da sprijinul şi votul lor, acelui partid care a dovedit totdeauna
că e tare, că are un program, că are unitate de idei şi că are autoritatea necesară pentru a
tranşa chestiuni atât de grave ca cea externă de acum”24.
Întrunirile şi mitingurile electorale erau tipice perioadei interbelice. Se anunŃa
din timp unde urma să aibă loc adunarea, iar în ziua stabilită se adunau delegaŃii satelor
învecinate. La întrunirile cu alegătorii participau majoritatea candidaŃilor, dar şi membri
marcanŃi ai organizaŃiei judeŃene, lideri de la centru care deŃineau funcŃii importante în
aparatul de stat.
Liberalii ialomiŃeni au început campania electorală în forŃă. Cele mai însemnate
întruniri publice le-au Ńinut la debutul oficial al campaniei electorale. În primele zile ale
lunii ocombrie 1919, membrii PNL IalomiŃa s-au prezentat în faŃa alegătorilor din
oraşele Slobozia şi Urziceni, din comunelele: Ciochina, Malu, Lehliu şi Borăneşti.
łăranii au participat în număr foarte mare, la aceste întruniri, deşi două dintre zile au
fost lucrătoare25. În cadrul lor au fost prezentaŃi laudativ candidaŃii locali şi realizările
lor: Constantin Banu – şeful PNL IalomiŃa, Sima Niculescu – fost primar al oraşului
Călăraşi, Mihail Berceanu – „care tot timpul cât a fost prefect al judeŃului a fost alături
totdeauna în mijlocul învăŃătorilor”26, Marius Roşca – „în atâtea rânduri deputat ales al
Ńărănimei”27, Ion Niculescu Dormărunt – „fiu de Ńăran”28.
Pe lângă campania electorală din presă şi întrunirile cu cetăŃenii, liberalii
ialomiŃeni s-au folosit şi de alte practici pentru a bloca depunerea de liste pentru alte
formaŃiuni în primele alegeri de după război. Liberalul Mihail Berceanu avea strânse
relaŃii de prietenie cu avocatul Nicolae Ioan din Călăraşi, fruntaş al mişcării Ńăraniste în
judeŃ. În virtutea acestei prietenii, Ńărăniştii din IalomiŃa au fost opriŃi să depună listă
individuală sau în cadrul opoziŃiei unite29.
Unul din contracandidaŃii PNL, la alegerile parlamentare din noiembrie 1919, în
judeŃul IalomiŃa, a fost Partidul Conservator, sub conducerea lui Alexandru Marghiloman.
În toamna anului 1918, în contextul adoptării reformelor electorală şi agrară, existenŃa
pe scena politică a conservatorilor era ameninŃată. Întelegând situaŃia dificilă în care se
afla Partidul Conservator, Alexandru Marghiloman a schimbat numele formaŃiunii în
Partidul Conservator Progresist, încecând să se adapteze noilor realităŃi politicosociale30. Chiar dacă au depus liste pentru Adunarea DeputaŃilor şi Senat, conservatorii
progresişti nu si-au făcut simŃită prezenŃa în campania electorală din toamna anului
1919, în judeŃul IalomiŃa. Până în prezent, în urma cercetărilor efectuate asupra presei
de partid naŃionale şi locale, fondurilor arhivistice, nu au fost identificate manifeste
electorale, prezentări de întruniri cu cetăŃenii sau alte manifestări electorale ale
conservatorilor progresişti din judeŃ. Probabil au desfăşurat campania electorală doar
prin simple prezentări alegătorilor, unde mai erau încă simpatizaŃi. Lipsa manifestelor
electorale în presă, poate fi explicată prin discreditarea partidului, după guvernarea
24
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Marghiloman din timpul războiului, sau prin faptul că odată expropriate moşiile
membrilor partidului, aceştia nu mai aveau bani să finanŃeze o gazetă locală, sau să
tipărească afişe electorale.
La începutul secolului XX, o parte a conservatorilor, conduşi de Take Ionescu,
s-au desprins din partidul mare, formând Partidul Conservator Democrat31. După război,
la conducerea conservatorilor democraŃi din IalomiŃa, se afla Mihail Gr. Cantacuzino,
fost ministru al justiŃiei, deputat şi mare moşier din judeŃ. OrganizaŃia Partidului
Conservator Democrat din judeŃ, în campania electorală din noiembrie 1919, s-a axat pe
atacarea în termeni duri a programului liberal şi a candidaŃilor acestuia în IalomiŃa. „Sub
pretextul de a Ńine conferinŃe şi adunări cu caracter economic şi cultural, întrunesc
cetăŃenii în scop electoral şi fiindcă nu au ce să le spună, le Ńin discursuri pe aria: vot
universal şi împroprietărire […] ca şi cum pământul ar fi fost al lor şi s-au mulostivit săl dea Ńăranilor, iar votul a fost tot un apanagiu al lor […] iar acum vor să-l împrumute şi
Ńăranilor pentru a-i vota tot pe ei”32.
Conservatorii democraŃi îi acuzau pe liberalii locali de practici ilegale.
Încercarea de a obŃine voturile Ńăranilor i-a determinat pe candidaŃii liberali de pe liste,
să contribuie cu anumite sume de bani pentru cumpărarea voturilor33.
Altă formaŃiune oponentă liberalilor în campania pentru desemnarea primilor
deputaŃi şi senatori, pe baza votului universal în judeŃ, a fost Liga Poporului din
IalomiŃa. La 3 aprilie 1918, Generalul Alexandru Averescu a întemeiat la Iaşi, Liga
Poporului, formaŃiune politică care din aprilie 1920 s-a numit Partidul Poporului34.
OrganizaŃia din judeŃul IalomiŃa a Ligii Poporului s-a constituit în primăvara anului
191935. Fiind un partid nou înfiinŃat, până la începutul campaniei electorale s-a ocupat
de constituirea organizaŃiilor în judeŃ.
Chiar dacă anunŃarea alegerilor parlamentare întârzia, averescanii locali
îndemnau alegătorii şi simpatizanŃii lor să fie atenŃi la întocmirea listelor electorale şi să
semnaleze partizanii netrecuŃi pe liste, dar să se organizeze intern, prin desemnarea
delegaŃilor pentru comitetul judeŃean36. Toate îndemnurile erau în numele „Generalului”
şi se adresau învăŃătorilor, preoŃilor, Ńăranilor şi foştilor combatanŃi.
Creşterea numărului de membri şi simpaŃizanŃi a Ligii Poporului în IalomiŃa,
s-a datorat şi campaniei din presa locală, care prezenta vizita ce urma să o întreprindă
Alexandru Averescu în judeŃ, în ziua de 21 septembrie 1919, când trecea prin
localităŃile Urziceni, Axintele, Mihai Viteazul, Călăraşi şi Jegălia37. Membrii şi
simpatizanŃii erau îndemnaŃi să iasă înaintea lui, la marginea oraşului „aşa cum se
cuvine celui mai iubit om”38.
Mişcarea Ńărănistă din judeŃ era bine reprezentată la sfârşitul Primului Război
Mondial. La actul de constituire al Partidului łărănesc din 5 decembrie 1918 a luat
parte şi reprezentantul mişcării din judeŃul IalomiŃa, învăŃătorul Gheorghe VlădescuAlbeşti39. Comitetul de conducere al Partidului łărănesc din IalomiŃa s-a constituit la
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începutul lunii septembrie 1919, la Călăraşi, avându-i în frunte pe avocatul Nicolae Ioan
şi învăŃătorul Gheorghe Vlădescu-Albeşti40.
łărăniştii ialomiŃeni îndemnau alegătorii „să voteze orice element democratic,
dacă trecutul lui este o bună chezăşie pentru viitor”41. Acest îndemn era îndreptat
împotriva candidaŃilor liberali şi conservatori din judeŃ, care nu puteau reprezenta în
viitorul legislativ pe alegătorii ialomiŃeni, datorită situaŃiei în care au adus Ńărănimea.
Pentru alegerile la Adunarea DeputaŃilor stabilite în zilele de 2, 3 şi 4 noiembrie
1919, în judeŃul IalomiŃa au fost înscrişi pe listele electorale 41.250 de alegători, dintre
care au votat doar 28.254, iar voturile nule au fost în număr de 19.43842. Conform legii
electorale, numărul deputaŃilor, care urmau să reprezinte judeŃul IalomiŃa în Parlament,
era de 8. Pentru aceste locuri au fost depuse trei liste de candidaŃi43. La primele alegeri
din perioada interbelică din judeŃ au depus liste Partidul NaŃional Liberal, Partidul
Conservator Progresist şi o listă independentă.
PNL, fiind cel mai mare partid din judeŃ, a întâmpinat mai multe probleme
pentru întocmirea listei electorale pentru Cameră, datorită intereselor personale ale
liderilor locali dar şi a influenŃelor de la Bucureşti, până la definitivarea listei. La
anunŃarea alegerilor pe baza votului universal, organizaŃia locală a intocmit o listă, cu
următoarea ordine pe buletinul de vot: Constantin Banu, Leonida Gussi, V. Fuerea,
Marin Ionescu, Ilie Lupu, Tache Mateescu, Mişu (Mihail) Negreanu, G.V. Constantinescu,
Marius Roşca şi Vladimir Atanasovici şi încă două locuri neocupate44. De pe această
primă listă lipsesc Mihail Berceanu, fost prefect al judeŃului, apropiat al lui Ion
I.C. Brătianu şi Sima Niculescu, fost primar al oraşului Călăraşi, membri marcanŃi cu
influenŃă în rândul electoratului.
Excluderea de pe listă a lui Mihail Berceanu a fost pusă la cale de Marius Roşca
şi Sima Niculescu45. Un alt fruntaş liberal ialomiŃean, care nu se găsea pe listă, era
Diaconul Alexandru Dobrescu. Acesta a întocmit o altă listă, pe care vroia să o supună
atenŃiei lui I.Gh. Duca şi Vintilă Brătianu, în următoarea ordine: Constantin Banu,
Leonida Gussi, Mihail Berceanu, Sima Niculescu sau Nicolae Ioan, Diacon Alexandru
Dobrescu, Ilie Lupu, Gheorghe Vlădescu-Albeşti şi măcar un Ńăran, preot sau învăŃător
sau chiar Mişu (Mihail) Negreanu46. Prin cooptarea în listă a celor doi fruntaşi Ńărănişti
(Nicolae Ioan şi Gheorghe Vlădescu-Albeşti), liberalii ialomiŃeni căutau să stopeze
depunerea unei candidaturi a Ńărăniştilor, atragerea a cât mai multe voturi din rândul
acestei pături sociale şi contracararea unei eventuale liste depuse de organizaŃia locală a
Ligii Poporului. Nici această listă nu a avut câştig de cauză, cu toate eforturile
liberalilor, datorită faptului că Ńărăniştii locali au respectat poziŃia comitetului de
conducere faŃă de primele alegeri de după 1918, neparticipare la alegeri şi nici în alianŃă
cu alte partide.
În cele din urmă, la începutul lunii octombrie, organizaŃia PNL din judeŃ a depus
Biroul Electoral JudeŃean următoarea listă de canditaŃi, pentru alegerea reprezentanŃilor
în Adunarea DeputaŃilor: Constantin Banu, Sima Niculescu, Marius Roşca, Ilie Lupu,
Mihail Berceanu, Diacon Alexandru Dobrescu, Nicolae Poenaru-Iatan şi Ion Niculescu
40
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Dormărunt47. În urma tragerii la sorŃi, candidaŃii liberali formau lista numărul 1 pe
buletinul de vot.
Partidul Conservator Democrat din IalomiŃa a hotărât să nu depună candidaturi
pentru alegerile parlamentare din noiembrie 1919, îndemnându-i pe cetăŃeni să nu se
prezinte la vot sau dacă se prezintă să boicoteze alegerile. Sfatul conservatorilor
democraŃi către alegătorii ialomiŃeni, era „anulaŃi voturile astfel: luînd hărtia ce vă dă
preşedintele (secŃiei de votare s.n.) întraŃi în gheretă, îndoiŃi-o în patru cu scrisul
înăuntru şi daŃi-o preşedintelui după ce ieşiŃi din cabină. Mai puteŃi anula şi ştergând cu
creionul peste tot”48.
Chiar dacă conservatorii democraŃi din IalomiŃa nu au depus listă în alegeri, doi
dintre fruntaşii partidului au candidat pe listă independentă: Gheorghe Christodorescu şi
Stelian Bogdănescu. Aceştia se aflau pe lista numărul 2.
Înainte de alegeri, probabil, la presiunea conducerii organizaŃiei locale sau ca şi
tactică electorală pentru a nu fi asociat numele său cu partidul, care tot din foşti moşieri
era compus, Gheorghe Christodorescu a încercat să îşi retragă candidatura. Telegrama
trimisă de el, din Urziceni, Biroului Electoral JudeŃean din Călăraşi, prin care îşi
retrăgea candidatura, a ajuns prea târziu, dar roagă cetăŃenii să anuleze voturile49.
Candidatura nu i-a fost retrasă, iar Christodorescu şi-a desemnat delegaŃi la secŃiile de
votare „nu pentru a-i susŃine candidatura… pentru a putea legal opera anularea de
voturi”50. Cu toate măsurile luate, candidatura independentului Gheorghe Christodorescu
nu a fost respinsă şi nici voturile anulate, el obŃinând mandatul de deputat al judeŃului
în Parlament.
Partidului Conservator Progresist i-a revenit locul pe lista numărul 3. CandidaŃii
conservatori progresişti ialomiŃeni au fost: Vasile V. Maltezeanu, Dan Iordănescu –
comerciant din Slobozia, Marin D. Dihor – Ńăran, Gherasim Livadă, Matei Marinescu,
Miltiade Teodoru, Ionel Niculescu Sighireanu şi Ilie Miulescu51. Interesantă este
prezenŃa pe lista conservatorilor progresişti, moşieri a unui Ńăran! Acceptarea
candidaturii unui Ńăran pe lista moşierilor se poate să fi fost o strategie electorală pentru
atragerea Ńăranilor de partea conservatorilor marghilomanişti, pentru a le demonstra că
ei susŃin problema Ńărănească.
Liga Poporului din IalomiŃa nu a depus nici o listă în judeŃ, după ce în luna
octombrie 1919, Generalul Averescu a anunŃat abŃinerea de la alegeri. În aceste condiŃii,
reprezentanŃii averescani din IalomiŃa au îndemnat partizanii săi politici să nu meargă la
vot în ziua alegerii, iar dacă se duc la vot forŃaŃi să anuleze voturile lor, prin nesemnarea
unui candidat, sau să facă o cruce (crucea plină a fost semnul electoral al PNL în
alegerile din 1919) peste tot ce e scris52. AbŃinerea de la alegeri şi îndemnul ironic, către
alegători să facă o cruce peste toată lista de candidaŃi, care astfel era anulată, s-a datorat
în mare parte modului de organizare a alegerilor de guvernul Văitoianu – aflat în
mâinile liberalilor –, menŃinerea stării de asediu şi a cenzurii53.
Mişcarea Ńăranistă din IalomiŃa a avut iniŃiativa depunerii unei liste de
candidaturi pentru alegerile din noiembrie 1919. Gazeta locală Lupta, condusă de
47
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fruntaşul Ńărănist, învăŃătorul Gheorghe Vlădescu-Albeşti, îndemna Ńăranii, învăŃătorii şi
preoŃii din judeŃ, să susŃină depunerea candidaturii la Cameră a profesorului Spiridon
Popescu, fost „director al învăŃământului primar, Ńăran în carne”54. Din aceeaşi gazetă
aflăm că au fost discuŃii, ca alături de Spiridon Popescu, să candideze pe lista Ńărănească
de la IalomiŃa şi profesorul Virgil Madgearu, membru marcant al Partidului łărănesc55.
łărănişti nu au depus listă la IalomiŃa, iar cei doi candidaŃi propuşi au reuşit să câştige
alegerile în alte circumscripŃii electorale, Spiridon Popescu la Covrului şi Virgil
Madgearu la Teleorman.
Până la adoptarea deciziei de neparticipare în alegeri a Ligii Poporului,
Gheorghe Vlădescu-Albeşti a încercat să încheie o alianŃă electorală între averescanii şi
Ńărăniştii din IalomiŃa, fapt dezaprobat de comitetul judeŃean al Partidului łărănesc, care
a propus excluderea acestuia din partid56.
Neparticiparea grupării Ńărăniste din IalomiŃa la alegerile parlamentare din
noiembrie 1919, pentru Adunarea DeputaŃilor a fost prezentată în gazeta locală a
organizaŃiei, astfel: „Partidul łărănesc din IalomiŃa, fiind în curs de organizare şi
alegerile fiind prea apropiate, el nu poate participa nici singur, nici în colaborare cu altă
grupare politică locală, în viitoarele alegeri”57. În ziua declanşării alegerilor pentru
Adunarea DeputaŃilor, Ńărăniştii ialomiŃeni se adresează iar simpatizanŃilor politici
locali, cărora le explică din nou motivul meparticipării cu liste „deşi ar fi dorit-o”58 şi îi
îndeamnă să nu se abŃină de la vot şi nici să anuleze voturile.
Alegerea reprezentanŃilor Senatului a fost stabilită pentru zilele de 7 şi 8
noiembrie 1919. Pentru alegerea senatorilor, în judeŃul IalomiŃa au fost înscrişi pe listele
electorale 21.351 alegători cu drept de vot, dintre care au votat 16.848. Voturile anulate
sau nexprimate au fost în număr de 8.77459. JudeŃului IalomiŃa îi reveneau 3 locuri de
senatori, pentru care au fost depuse două liste de candidaŃi.
Prima listă era formată din candidaŃii Partidului NaŃional Liberal ai judeŃului:
Vladimir Atanasovici, Nicolae N. Seceleanu şi Mihail Negreanu60.
A doua listă aparŃinea Partidului Conservator Progresist, având următorii
candidaŃi: Dumitru N. Seceleanu, Constantin Georgescu–Kiroiu şi preotul Alexe
A. Butu61.
Alegerile desfăşurate în zilele de 2, 3 şi 4 noiembrie 1919 pentru Adunarea
DeputaŃilor şi în zilele de 7 şi 8 noiembrie 1919 pentru Senat în judeŃul IalomiŃa, au
decurs în ordine şi linişte. În preziua alegerilor, în gara Feteşti a avut loc un incident
între subofiŃerul Brătulescu Dumitru din Regimentul 63 şi un grup de soldaŃi aflaŃi
într-un vagon de tren. Pe vagonul respectiv scria cu cretă „Trăiască Averescu”, fapt ce a
determinat pe subofiŃer să şteargă cu o coajă de pepene şi să scrie „sus Brătienii”62.
Văzând aceasta soldaŃii s-au dat jos din tren şi l-au luat la bătaie, subofiŃerul fiind scăpat
cu greu de garda locală, care se afla în zonă.
La primele alegeri, desfăşurate în baza votului universal, pentru Adunarea
DeputaŃilor, în judeŃul IalomiŃa, erau declaraŃi câştigători candidaŃii care întruneau cele
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mai multe voturi de pe fiecare listă. A ieşit câştigătoare prima listă, cea liberală, care a
întrunit 36.199 voturi. La acest număr de voturi liberalii au obŃinut 6 mandate de
deputaŃi în Parlament. Pe locul doi s-a situat lista independentă, care a obŃinut 6.811
voturi şi 1 mandat de deputat. Ultimul loc l-a ocupat lista a treia, a conservatorilor
progresişti din judeŃ, cu 7.114 voturi şi un mandat de deputat63.
Rezultatele după numărul de voturi întrunite de fiecare candidat au fost următoarele64:
Lista numărul 1 – PNL:

1. Constantin Banu
2. Sima Niculescu
3. Nicolae Poenaru-Iatan
4. Ilie Lupu
5. Mihail Berceanu
6. Diacon Alex. Dobrescu
7. Marius Roşca
8. I. Niculescu-Dormărunt

Lista numărul 2 – Independentă:

Lista numărul 3 – PCP:

1. Gh. Christodorescu
2. Stelian Bogdănescu

1. Ilie Miulescu
2. Miltiade Teodoru
3. Vasile V. Maltezeanu
4. Matei Marinescu
5. I Niculescu Sighireanu
6. Dan Iordănescu
7. Marin D. Dihor
8. Gherasim Livadă

– 4.606 voturi
– 4.593 voturi
– 4.524 voturi
– 4.520 voturi
– 4.492 voturi
– 4.492 voturi
– 4.486 voturi
– 4.486 voturi
Total: 36.199 voturi
– 3.414 voturi
– 3397 voturi
Total: 6.811 voturi
– 933 voturi
– 913 voturi
– 902 voturi
– 896 voturi
– 893 voturi
– 868 voturi
– 862 voturi
– 847 voturi
Total: 7.114 voturi

Biroul Electoral JudeŃean i-a declarat aleşi pe următorii candidaŃi: Constantin
Banu, Sima Niculescu, Nicolae Poenaru-Iatan, Ilie Lupu, Mihail Berceanu şi Diaconul
Alexandru Dobrescu din partea PNL, Gheorghe Christodorescu a fost declarat ales al
listei independente, iar Ilie Miulescu a fost declarat ales al conservatorilor progresişti
din judeŃ. Aleşii din judeŃul IalomiŃa au fost validaŃi în şedinŃa Adunării DeputaŃilor din
28 noiembrie 191965. Au fost declarati supleanŃi candidaŃii care nu au obŃinut numărul
de voturi pentru a intra în Parlament: Marius Roşca şi Ion Niculescu-Dormărunt liberali,
Stelian Bogdănescu de pe lista independentă şi candidaŃii conservatorii progresişti care
nu au reuşit în alegeri.
La alegerile organizate în zilele de 7 şi 8 noiembrie 1919, pentru reprezentanŃii
judeŃului în Senatul Romaniei, a ieşit câştigătoare tot lista numărul 1, a PNL cu 13.967
de voturi obŃinute. Lista numărul 2, reprezentanŃii PCP a întrunit 9.828 din voturi66.
SituaŃia voturilor obŃinute de candidaŃi a fost următoarea:
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Lista numărul 1 – PNL:

1. Mihail Negreanu
2. Vladimir Atanasovici
3. Nicolae N. Seceleanu

Lista numărul 2 – PCP:

1. Preot Alexe A. Butu
2. D. N. Seceleanu
3. C. Georgescu Kiroiu

– 4.747 voturi
– 4.620 voturi
– 4.600 voturi
Total: 13.967 voturi
– 3303 voturi
– 3.279 voturi
– 3.249 voturi
Total: 9.828 voturi

Primele alegeri desfăşurate după noua lege electorală în judeŃul IalomiŃa au
produs însemnate mutaŃii în viaŃa politică şi socială locală. Vechile partide (PNL, PCP
şi PCD) şi-au continuat existenŃa, participând la alegerea reprezentanŃilor în primul
Parlament al României Întregite. Partidele nou înfiinŃate în Ńară şi-au constituit
organizaŃii în judeŃ. OrganizaŃiile nou constituite s-au implicat în campania electorală
din anul 1919, dar nu au participat cu liste de candidaŃi proprii, mulŃumindu-se să
lanseze atacuri asupra liberalilor, sfătuind partizanii politici să nu voteze sau să
anuleze voturile.
În discursul electoral al organizaŃiilor politice ialomiŃene s-a pus mare accent pe
importanŃa reprezentată de noii alegători – Ńăranii. Campania electorală a fost lipsită de
evenimente, dar grupările politice nou înfiinŃate, chiar dacă nu au depus liste, aveau un
Ńel comun, limitarea accesului liberalilor şi conservatorilor în Parlament.
Chiar dacă în Vechiul Regat PNL a ieşit învingător, la adunarea voturilor din
regiunile istorice s-a situat pe locul II, cu toate că a avut la îndemână întreg aparatul
administrativ67. Câştigătorul alegerilor din 1919 în judeŃul IalomiŃa a fost Partidul
NaŃional Liberal cu toată opoziŃia noilor formaŃiuni politice locale şi a abŃinerii unui
număr mare de cetăŃeni de la vot. Liberalii ialomiŃeni au obŃinut cele mai multe voturi,
peste 36.00 şi 6 mandate din 8 ale judeŃului în Adunarea DeputaŃilor, iar la Senat obŃinut
toate cele 3 mandate.
Rezultatul obŃinut de liberali în IalomiŃa s-a datorat mai multor factori. La
nivelul judeŃului, PNL avea cea mai puternică şi bine organizată echipă, formată în mare
parte din oameni de seamă ai locului, cu mare influenŃă în rândul electoratului.
Exemplul cel mai elocvent, în acest sens, îl reprezintă obŃinerea celor mai multe voturi
de către Mihail Negreanu la Senat, chiar dacă era trecut pe ultimul loc pe listă. VotanŃii
au conştientizat faptul că ceilalŃi candidaŃi împuşi pe liste, nefiind din judeŃ, nu le vor
susŃine interesele.
În campania electorală, pe lângă prezentarea programului în presa naŃională şi
gazetele locale, liberalii ialomiŃeni s-au înfăŃişat alegătorilor în cadrul întrunirilor
publice, iar de câte ori se ivea ocazia, în funcŃie de masa electorală, candidaŃii erau
prezentaŃi „fiu de Ńăran”, „deputat al Ńăranilor”, „protector al învăŃătorilor ialomiŃeni”.
Prin aceste formulări a fost dobândită adeziunea votanŃilor din mediul rural, fără stiinŃă
de carte şi cultură civică, care nu puteau face analiza elementelor demagogice ale
discursului electoral.
AbŃinerea de la alegeri a Ligii Poporului şi a Ńărăniştilor, cu siguranŃă au
determinat o parte din simpatizanŃiilor acestora să voteze cu liberalii, care încercau să
înlocuiască „ mitul Averescu” cu „purtarea naŃională” a lui Ion. I.C.Brătianu la
ConferinŃa de Pace de la Paris.
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Un alt factor ce a contribuit la obŃinerea numărului mare de voturi de către
liberali, în IalomiŃa, pe lângă abŃinerea averescanilor şi Ńărăniştilor, a fost imaginea
proastă a Partidului Conservator Progresist, cauzată de opoziŃia manifestată faŃă de
înfăptuirea reformelor electorală şi agrară, dar şi de colaborărea guvernului condus de
Alexandru Marghiloman, cu forŃele de ocupaŃie germane. În aceste condiŃii, singura
alternativă, în ochii alegătorilor, rămânea PNL, care a avut un rol însemnat în
înfăptuirea reformelor şi a României Mari.
Surpriza primului scrutin organizat cu vot universal în IalomiŃa, unde
predominau marii proprietari, a fost alegerea unui deputat al conservatorilor progresişti
în legislativul Ńării, Ilie Miulescu. Acesta a fost unul din cei 1368 conservatori progresişti
pe Ńară, care au obŃinut un loc de deputat în alegerile din noiembrie 1919. Rezultatul a
fost neaşteptat, în condiŃiile în care propaganda în presa locală a fost inexistentă. Şi cele
peste 9.000 de voturi adunate de lista conservatorilor progresişti la Senat sunt greu de
explicat. Deşi imaginea Partidului Conservator Progresist era negativă în ochii
alegătorilor, totuşi aceştia au votat, în număr destul de mare, lista conservatoare,
probabil datorită prezentei preotului Alexe A. Butu pe listă sau din cauza faptului că,
neputând să citească, alegătorii nu au ştiut ce votează. Nu am identificat, în documentele
cercetate, o prezentare a rezultatelor alegerilor din noiembrie 1919, pe localităŃi şi
votanŃi pentru a putea explica „succesul marghilomaniştilor” în judeŃ.
Voturile obŃinute de candidatul independent, în fapt conservator democrat,
Gheorghe Christodorescu, au fost suficiente pentru a fi validat parlamentar al judeŃului,
demonstrând că votanŃii nu urmăresc numai un program electoral sau un partid anume,
ci votează şi persoana dacă le este cunoscută.
Numărul mare de voturi anulate poate fi cauzat de mai mulŃi factori. Pe primul
loc se situează numărul destul de mare al celor fără nici un grad de instruire, care nu au
înŃeles procedura de votare, destul de greoaie. Procedura de vot era complicată,
deoarece alegătorul trebuia să taie sau să şteargă de pe liste candidaŃii care nu îi doreau
aleşi69. Voturile anulate sau neprezentarea la urne a ialomiŃenilor a fost şi rezultatul
campaniei din presa locală a Ńărăniştilor şi ai reprezentanŃilor Ligii Poporului. łăranii
ştind că pe liste nu se află Alexandru Averescu şi Ion Mihalache, care erau percepuŃi ca
personalităŃi politice ce le reprezintă interesele, nu mergeau la vot.
Primele alegeri parlamentare din perioada interbelică, când au primit drept de
vot un număr însemnat de cetăŃeni, pentru judeŃul IalomiŃa au constituit punctul de
plecare al viitoarelor lupte politice locale şi al susŃinerii intereselor personale, care vor
antrena, la alegerile următoare, mai multe organizaŃii politice, mai mulŃi candidaŃi
pentru locurile din parlament şi crearea unui oarecare sentiment de cultură politică în
rândul localnicilor.
Abrevieri
ANIC, FMB
ANIC, FMJ
ANIC, FDGP
DAD 1919-1920

68
69

– Arhivele NaŃionale Istorice Centrale, Fond Mihail
Berceanu (1723-1948)
– Arhivele NaŃionale Istorice Centrale, Fond Ministerul
JustiŃiei, Comisia Centrală Electorală (1919-1939)
– Arhivele NaŃionale Istorice Centrale, Fond DirecŃia
Generală a PoliŃiei (1918 - 1940)
– Dezbaterile Adunării DeputaŃilor, Sesiunea 1919-1920

Scurtu, Buzatu 2000, p. 121.
Radu 2004, p. 21.
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Parliamentary elections of 1919 in IalomiŃa
Abstract
An important component in the evolution of interwar Romania was the politics.
The introduction of universal suffrage in 1918 boosted the interwar Romanian politics.
As in all counties and county political party organizations IalomiŃa activity was intense.
At the first election held in the interwar period in IalomiŃa, participated in the campaign
three political parties. County elections were won by the Liberal National Party. An
interesting fact was the choice of a representative of the Conservative Party - which
represent the interests of large landowners - IalomiŃa County deputy in Parliament.
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