
ALEGERILE .PARLAMENTARE ·DIN ANUL 1927 

de CEZAR AVRAM 

Tn ianl!arie 1922, Partidul '.ibernl, C·a exponentul ce:o·r mai 
putemice grupări· ·a'.e d'.·aiseilor doimin·ante, a lua~ în mod direct 
cîrmuirea st.atului menJinîin1d-o pînă în martie 30, 1926. Dato
rită po'i' i·rii reacţionare promovate, da~ori'ă samavo'.n:·::-ii'or, 
stării de ased:u, terorii jaindiairme·r·eşti, campa1nii'or e'·e:::tora'·e 
sî.ng.eroa•se şi furturi:.or de urne, nemu'.ţumire·a creştea î „ toate 
stratu·rile socide, ceea ce întărec1 şi mai mu!1t a!ianţa par'ide
lor din opoziţie. Sub presiunea ma•se:cr fată de po!itica sa 
profundă antipcpu•'ară, Pa-rtidul libem'. este nevoi.t să cedeze 
puterea, formîndu-se in 30 martie 1926 un nou· guver•n prezidat 
de genera.lui A!ex<mdru Averescu. La 22 iunie se forme.ază un 
guvern de tranziţie prez;d.a-t de Bmbu Ştirb::i, iar l1a 22 iunie 
:a drma ţării vine un guvern :·:berci Îl frun•'e cu 1.1.C. Bră
tia•n·u. AC'est·a va organiza a:1egeri!e parlame·n~are (:::·ameră, se
na1t, coleg:i'e consi11iilor colfT:·L'•nale şi judeţene), a:.ege~i ce vor 
ave.a loc î1 7 iu.'.ie 1927. Guvernurl de tranziţie al Ici 8·a1:bu 
Sfrbei a avut sarcin·a de ·a pregă1ti terenul venirii la c:rma ţă
rii a lui Brăfii:rnu. 1 A'.ege1 ir'.e p·airlamentare de·sfăşura·~e î-n iu
nie 1927 S"·au fă:cut în cond;ţi;'.•e stării de asediu, sub teroare 
i·a·nda:rrriereas1:::ă, sub semnu! numeroase'.or s·amavo'.ni·cii (furturi 
de urne, bă1•ă:, sechestrări, interzicerea mate·rialeil·or de prooa~ 
gandă, a:e opoziţiei e~c..,) săvîrş.ite de gwern. Camp·ani·a .elec
t·o~ală din (:.nul 1927 a •an1trenat U•n număr de pes'e 10 wupări 
po1!iti:e, 2 nu-măr mai mare dedt în anu·I 1926 (8 grupări), 3 dar 
mai ·,mic dedt în perioada prece.den.tă. Rest1 în·g·erea nu:năru:ui 
de partide poli'i:::e, a fost rezult·a·tul consor'.:dării puterii econo-
r:ice a mari'. burghezii, pma'.el cu îinrnrire·a dorni.na 1ţi·ei ei po:i
t:ce. Creşt·erea supremaţiei Partidu'.u·i najiona'. libera·'. ?n via~a 
economică şi po·li"ică, ca şi interesul pa-rtidelor de opoziţie de 
a aîung·e la co1nducere'CI ţărrii au da~ naştere la numeroase corn-



binaţii p·olitice, cum s-au tntîmp1la~ după anul 1925, în vedere'CI 
akătuirii u1nei forma;iuni capabi1:1e din toate punctele de vede
re de a putea veni' şi s-e menţine '.a putere. 

Partidul National Libeiral - pa.rtid de guvernămilnt s-a pre
zentat !a noi·'.e a!egeri carit·e!at, Pa·r·•idul ţără1n·esc al dr. Lupu, 
avînd drept obiec.tiv ·asigurnre·a vidoriei în alegeri.• Ei au de
pus c1a1ndida·turi î·n to·ate ce•le 5 judeţe a!e provinciei istorice 
o:ten:·a·. Tn judeţuil Do1:j ciandidau peiritiru cameră următorii : 
Constantin Argetoi·anu, Bulat Gheorghe, Djuvara Mircea, Po
pescu Dolj, R:1orea Ioan Popescu, Popi:i·an Nico.l.ae, Sabău -
Fă.geţel, Sesciorearnu Nicoil·ae. 5 La' Sena.~ pe :ista. cu candida
turi se a1f:au Becherescu A!·exandru, generai Gir'.ă1ş.t1sanu, 1::e·s
cu. P. Alex·arndru, Con•stan~in Neamţu, Po~i·cr·at Mihaiil. 6 L·a c·:in
s:•:iile comuna1:1e şi judeţene nu a fost prezentată dedt o sin
gură lis•tă a1cee1a. a· liber·a!i~:or. După încheierea ale·geri:or ea a 
fost ap1rohată conform mt. 53 din l·egea e:•eotorală. Observăm 
că pe :.ista l·ibera'.,i'.or se afla. Popilian Nicolae, cunoscut a
vocat a1l Bmou1lui cra.iove·an, om cu vederi democra.tke. L=bera
lii au avu.t cîştig de cauză în a•ceste alegeri şi pentru fap.tul că 
a·'..ături de ei se af:au în ace.astă perio.adă şi unii oameni cu
noSicuţi peintru liberia.lismul l·o.r. 

La Gorj au prezentat liste de candida.ţi pentru cameră, 
s·enat şi pentru colegiul coinsi1lierilor judeţeni şi comun·a:i. La 
cameră carndida.u Cons·tantin Neamţu, Nico'.ice·sicu, Mihai·! Ge1le, 
Mihăe·scu, 7 Orz·ea·nu. L·a Seniat liberali·i aveau o singură can
didatură aceea a lui lom Dem. Pet.re·scu, 8 i·ar la Colegiu•! con
siliilor judeţene şi comunale pe V. Popescu Pepile. 9 Pundul 
forte al lor era Con•stiantin Ne·aimţu cunoscut ca un deputat cu 
viede1ri democratice. 

în judeţu1I o·:t libera:li-i au prezent·at l·a Came·ră patru can
didaturi : A'.exarndru Alimănişte·anu, Vasi·:e A:imănişte·anu, I.A. 
Tomescu, Eugen Colibăşanu. 10 Pentru Senat erau propuşi l'..ie 
I. Popes,cu. Fiind singurul, va fi ale·s prin art. 53 al leg·ii e:ec
tora:e (o singură listă. 11 La co:egii'.·e comuna•!e şi jude.ţene de 
asemeni s-1a prez·entat o singu1ră li·stă avînd un sin·gur c·and:
dat pe N.R. Căpi.tă1ne·scu - ales conform art. 53 a 1legi·i el'.·ecto
ra.!e. 12 Pmtidul Naţional Liberai! a prezent1a•t în judeţul Me
hedin;i c.a.ndidaţi pentru cameră pe Richard Frana·sovi:ci (vic·e
preşedinte .a.I org1aniz·aţiei judeţene, subsecretar de st•at la De
p•airtamentul ln·te<rine·l•or), Marius Vîrvoroeanu, lu:ian Prodan, Ni
col·ae lom.eseu, Con~a·ntin Georg·escu, Man:·iu Stoicescu, V. 
U:escu. 13 La Senat liberalii au propus pe Petre Gîrboviceanu 
(preşedintele org•aniz.a.ţi3i P.N.L. Mehedinţi), Tiberiu Axente, 
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·iar :,a Co·legiul consi!ii1lor comuin:a.:e şi judeţene pe învăţătorul 
Gheorghe Ghi·aţă. '4 ln iudeţu1I Vîlicea la Cameră au propus 
următc 1arna Vistă : Ioan Gheorghe - Duoa, Mişu Mihă1le·scu, E
ugen Bă1ce·scu, căpitan Grigore Opran, Nic·olae B·a·'.otescu 10 

(:list·a depusă î1n zi:e'.·e de 8 şi 24 iunie 1927). La' Sen1at a. fost 
propus Gheorghe Derusi, 16 ia·r '.1a consiliile oomuna:e şi jude
ţene pe Dumitru Drăghi·cesicu, care a fost a-Ies conform art. 
53 al legii e!ledorn:1e. 17 în judeţul Roma.neş~'i l!bera1:ii au depus 
liste pe1nfru cameră, pentru senat (Mustatz·a,) 16 şi pe·ntru cons=
lii:e comunal.e şi judeţene (Gheorghe Nico!1aescu). 19 

Liberalii ave·au în Mehedinţi pe Richard Fmnasovici, unul 
di·n cei mai buni oratori ·di vremii, pe Mmius Vorvoreanu cu
noscut pentru vederi'.e sal·e democratice, iar la Yî'.cea p'e Ioan 
Gheorghe Lum şi pe Gheo1rghe Derusi, oame,ni po:itici cu 
priză în acest judeţ. 

Partidul ţăirăne·sc, avînd î·n program : autonomia adminis
trativă a comu.n'elor, judeţelor şi prov'i.nciifor, î1nitărirea eco1no
mi.ei prin întărirea gospodă1rii1lor ţărăneşti şi întărirea creditu
lui, stabilizarea. monet1ară, pensii văduvefor şi orfani'.or de 
~ăzboi, r1epartizării drepte a.le sarcini:or statuilui către cetăţeni, 
s-a dovedit ce1I mai puternic p1artid ·al opoziţiei din o:~enia, 
deşi nu puse·se dired problema impozitelor şi exproprierii.'" 
Pmtidul Na,ţiona,I ţără1neS1C e•s.te partidu,! care a suferit în o:.te
ni1a· cel ma·i mult de pe urma abuzuriilor Partidului Naţional 
:1iberal. 

În jude.ţul Do'.·j, Partidu·! naţional-ţărănesc a· depus la Ca
meră cand:datura lu1i Vfrqil Potîrcă. 21 Aici vor avea sin!=Jura vic
torie din toate judeţe:·e Oltenie1i. Tn judeţu! Gorj, naţiona·'-tără
nişt:i au depus 1l·iste pentru· cameră, s•enat şi cole~1ii'.·e comuna~e 
şi judeţene. La c.ameră emu propuşi Gri!=)ore lunia·n, Vasile Ar
joce·anu, p1reotul Nicol·ae Mischie, C. Roibănescu, Dumitru Ma
nofescu, 22 la Senat pe Dem. S~aicu, 23 iar la consilii'.e comuna·le 
şi judeţene pe Ni·ţă Un·gureanu. 24 Gr.i!=Jore Iun.ian şi Vas1i'.·e Po
tîrcă erau unii dintre cei ma1i cunos.cuţi pOl:iticie•ni în O'.tenia. 

în jude.ţul Olt, n1aţiona!-ţără1niştii au avut '.is~·a m. 4 pentru 
Ce·meră. Tn judeţu1I Mehedinţi ·au prezentat candidaţi pentru 
Cameră pe Nicolae Tănă,sescu, 25 iar pnetru Senat pe lulia.n 
Schintee şi Pooroine·anu. 26 

în judeţul Vî!ic:e·a, na1ţio·na1l-ţărăniştii a.u depus p.e lista nr. 
3 (înregistrată î.n 15 iunie) urmă&orii candidaţi pentru Cameră: 
Andrei Livezeanu, dr. Gheorghe Robescu, Viator George·scu, 
Iosef Andreescu, Mih·ail Roşi·anu. 27 Pe lista nr. 1 era p·rop:.is 



Dinu Simion. 28 în judeţul Romaneşti, naţio·na!-ţărăiniştii au de
pus :·iste pentru Camer.ă, Senat (Dumitrescu Ştefan) şi c:Jns.:Ji
i,'.e comuna'.·e şi iudeţene (Ma1rin Mihăiescu). 29 Naţi•onal-tărăniş
tii îl aveau la Vîl.cea pe Mihai!! Roşi·anu şi la Roma•naţi pa Du
mitru Şt.efan cunoscuţi pe·ntru vederi'.e 1l·or democratice. Cu toa
te ·a1Ce·stea, ·aş·a cum ·Om ma.i arăitat, doar în judeţul Do'.1j vor 
ave·a cîştig de c.a-uză prin victoria în alegeri a lui Virgi, Po
tîr,că. 

În judete'.'e o:teniei şi-au mai depus candidaturi următoa
re1le partide : Partidul Poporu:ui (Dolj - Cameră, Mehedin~i -
Cameră şi colegiile comun·a1le şi judeţene, Vîlce·a - Cameră, 
Romana,;i - Cameră, Senat şi Consilii!e comuna·'.e şi judeţene, 
O:t - Cameră, Seina·t, consilii:e comunale şi judeţene, Gorj -
Cameră, Senat), 30 L.A.N.C. (Mehedinţi - Cameră), 31 Partidul 
na.ţi·onai'.ist al lui Iorga (Do'.j - Cameră, Mehedinţi - Cameră, 
Gorj - Cameră}, 32 B.M.T. (Mehedinţi - Cameră), 33 Liga an.: ise
mită (Mehedinţi - Cameră), 34 Socia.lişti (Mehedi1nţi - Cameră),:'' 
lndepe·ndent (Dolj - Cameră, ·Mehedinţi - Cameră si consi::i:e 
comuina•le ~i jude.ţe1ne, Gorj - Cameră şi Senat), 36 Social de
mocraţia (Tn u:timu: timp s-au retra·s candidaturile),37 Part·:du: ţă
răn·esc şi al ·O•rmon;ei soc:ale (Vî'.cea - Cameră), 38 membrii sta
tu:ui negu·s.tores.c (O:t - Cameră şi Senat). 39 Ni se par i1·t·::re
sante caindidaturi!e Partidu:'ui Poporului in judeţul Gorj unda 
au prezentat p·e lista nr. 3 următoare1le pr:Jpuneri penku ca
meră : Alexa·ndru Spineanu, Ion Ciopor, Gheorghe Dobrescu, 
Virg.i'. Cra!nic, N!co~ae Gheorghe. Pop·escu, 40

. în ju~eţu'. O!t 
unde pen.~rn Camera erau propuşi Teodor Deleanu, rng. Gr
gârtl! I., Ghica A:exandrescu, M. An•dreescu, 41 !·a Senat pe Lă
zăres,cu iar la con•silii1'.e comuna:·e pe D. Max. Ştefănescu Ză
noa~ă. 42 J,n judefu1l Mehedinţi îl aveau propus 1la Cameră pe 
Va•si.e RădlJllesicu ia•r la. consiliile comunale pe Titică loand, 0 

în judeţul Vikea, aveau propuşi pe lista pirimită în 11-20 iunie 
pe următorii : Lazăr Popescu, Toma Rădu'.·escu, Nicu Mano:es
cu, A'..exandru Ciocă.nescu, Gheorghe Mihăi'.eanu, "4 iar :.a jude
ţul Romanaţi 110 consi!ii:e comunal.e şi judeţe·ne pe Şt·efan Bi
bion, i·a.r la Cameră pe Ştefan Trăincău. 45 La Mehedinţi, au 
depus Fstă numai pentru cameră, la Senat neavînd ; Bită I·:>· 
anid, I. Trăilesicu, C. Gruescu, P. Bă1'.teanu, V. Ciochină, Gheor
ghe Popes::u Şiura, C. P·lăviţu. 46 

Pa1rtidul ior-ghi·st - avea propuşi '.a cameră în judeţu·: Do'.j 
pe Nicofoe Iorga, D.M. Constantinescu, C.D. Fortunes:cu, Gri
gore Cri-stescu, C.M. Georgesieu, l'.ie Gelep, Nico!oe Ionescu 
Ca!·a.fetea·nu, F. Brez·o:a·nu, A1lexandru Voican, V. Mihăi!escu ' 1 
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în judeţul Gorj pe lista nr. 4 se aflau Gheorghe Taşcă, M.iron 
Constantinescu, Coinstantin Rovenţa, Richard M6celaru, Vasi:e 
Cîrlogea. ' 8 

Tn judeţul O:t, Vî·:ic:ea şi Romanaţi iorghiştii nu au avut 
candida.~uri. în judeţu! Meh·ed:nţi, au prezentat pentru cameră 
cand'.da0tura lui Mois.e Nicoară. '· 9 

Partidu•! independent a prezen.tat 4 liste în judeţul Gorj. 
Pe '.ista m. 5 erau propuşi Ion Titică, loa·n T. Dr6ghici, Stoi
cu Văduva, dr. Traian Comorovsehi şi Vasile Grigore Sţjar
bură. Pe fota n1r. 6 lt. col. Liviu Steişanu, căpit. Gheorghe 
Gheorghiţ·oiu, îrwăţător Ion Pupăză, Dumitru Frumu·şescu, . lt. 
Vintilă lo.neSJcu; pe lista nr. 7 Ş.~efa.n Băbădu, Ion Lupes·cu, 
Miha.il P-opescu, Grigore Irod şi Grigore Brînzan ; pe lis1ta nr. 
8 Gheorghe Tuţu, Cons·tantin Dră1găinescu, Simion Teodor~scu, 
Nico'.·a·e Vanesice. Aici avea.u propuşi pe Gheorghe Tuţu pen
tru Sena·t. 50 

Tn judeţul Olt pe '.ista m. 2, membrii sfatului negu·storesc 
(cu semnul circomferinţă tăiată de un di·ametru) propuneau 
pentru cameră pe Mihail Căpă1ţineanu, pe M. 11'.iescu, Radu Po
pescu, C. Dia1conescu. 51 

În judeţvl Mehedinţi, au mai depus liste, socia.liştii Liga 
a0nfsemită, lndep·enideinţei şi B.M.T.-ul. 52 în judeţu'! Vrlcea, Par
tidu•! ţărănesc şi al armoni·ei socialiste, care pr9punea pe lista 
nr. 4 pe Enache de :·a o:t, H.C. Mă:ineanu, Pe·tire Popescu, To
ma Niţu·lescu şi Iorgu Giuran. 53 

Ni se pare că trebuie .men.ţionată preze.nţ.a. lui Miron Cons
tantinescu pe lista nr. 4 a partidv'.ui iorghist de la Gorj, al 
lui Grigore Cri•stesicu, Nico:ae lo1rgo, C.D. For.tunescu, pe lista 
io.rghistă de 1:0 Dolj. 

La caimp·a.nia el·ectorală din a.nul 1927 au par.ticipat şi for
ţe·le democratice fi:nd reprezentate prin candidaţii Partidu'.ui 
social democrat şi B.M.T.-u':ui în judeţu'I Mehedinţi. P.C.R. ;:e
galizat în a.nuil 1924, a înţe1les participarea sa la ailegeri Îll
bi·nînd munica i'.ega·'.ă cu muinca lega::ă, oreînd, conducînd şi 

îndrumînd numeroase organizajii de masă. Cea ma.: importa:i
tă, aşa cum am mai arăta.+, dintre acestea fiind B.M.T.-ul, or-
gan:zaţie din care fă.ceau part.e comunişti, so::ia.!-democraţi şi 
memb:1ii de s•înga din P·artidu! naţional ţărănesc, orghist e•!c. 

Campania e1lectora:ă a început încă din luna. mai 1927. 
în :una iunie, toc.te pa.rtidele şi g1rupăorHe şi-au definitivat pro
blerne·'.e şi-au rea·:izat alianţe•le în vederea obţiine·rii uinei vic
torii. 



Parti·dul Nationa1! Liberal a· da.t numeroase apeluri către 
a'.egătorii din fie·care judeţ. Astfel, ziarul „Tribuna" diin 5 
iu'.ie 1927 îns·era ape'.ul că~re a.'.egătorii mehed:n.ţeni. „Cu ·ră
dă·cinj put·ernice şi adîncii în trecutul .neamu·:ui nostru P.N.L.-ul 
a îmbră'fiş·at cu gr:ja lui ne·:;tăvi1'.i~ă, toate da.sele so•cia.le. Să
te·ni'.or le-a da.t pămî·ntul cel atît de mu:t preţuit din trupul 
tării ... le-a da·t şi drept de vot obştesc, egail, direct şi obliga
tori.u... Pe munci.terii de l,a oraşe i-·a lăsat să se oirganizeze 
în sindicale şi societăţi ... e~c". 5

' Dacă a.na!iză<m acest extras 
din Ap.e:ul către alegă.toirii mehedi.nf'eni, obervăm că iiberai:ii 
se prezenta.u pe arena poli.tică cu o operă plănuită cu mu.te 
făgăduie·li şi împ'.ini.ri aievea, căutînd să amăge.ască şi să ră
pească vo·turi:e locuit·o1ri1!or judeţei:or OHe,niei. 

De asemeni, ei· promiteau· a·'.·egeri '.·ibere, iar prin scrisori 
deschise şi prin ordine ai:e Minis.terul·ui de ln;~erne către pre
fecţii judeţelor, (îmerate în pagi.nile ziare:or) căutau să se 
di1scu~pe, să dea un răspuns învinuirilor primite. 

Naţional-ţă•răniştii, p1rincipalui p·adid de opoziţie şi-a defi
n:tiv·at programu1! şi profitînd de faptu·! că nu era inică j,ntinat, 
în fota opinie·i public·e, promi·tînd mu:t, au căutat să-şi forme
ze a,deren:i în mas·e. 

ln manife·stul din 20 iu-nie, semnat de Vi·rgil P·otîrcă pre
şedin~e1le P.N.T. ·din judeţul Dol, adr·esîndu-se ţă·rănimii, ţă
răn:ş.ti.i se ri1dicau „îmP'Ot·riv.a so'.a.viei p;reg•ătită de Partidu: li
berar0 55 chemî·nd la mobilizare·a totală pe cei de la. sate pen-
tru că „de vor da greş nu le vor mai rămîne decît să-şi scu
ture opinci'le de pu1:'ber·e şi să se mute în a.lt9 ţară". 56 într-un 
a1:t manifest ei se pronunţă pentru ap1!icarea cin·sti~ă a legii 
-agrare, pentru întărirea a.griculturii, pedepsirea jefu:.torilor bu-
ou:u.i pub!.ic, pentru desf·iintarea c·amere:or, ocrotirea şi încu
raja·rea tuturor celor ce muncesc, respecta.rea drepturi1:or ce-
tăţeneşti, r·epartiza.rea dreaptă a impozitului,· p·entru apăira·rea 
mun•citori~·or împ·otri.va exp!·o.ată·ri·i ş~ nedreptă;ii. 57 în ziarul 
„Ţărăn·istu:I" din 9 iunie Partidul naţiona·I ţără.nesc îşi prezenta 
p•rogiramu1l care era compus din 14 puncte. ~8 Prnnuntîndu-se 
pe•n.tw o „cu·rată ·legalita.te" pentru o „Românie mare, liberă 
şi nea~·îmată", ţărăniştii oăutau ca înscriind în progrnmu1l său 
dorinJele maseilor să po.ată objine pute1rea. înlă.turînd pe libe
ra·!i. 59 Toate aceste puncte ai'.·e p1ro·gramu'.ui !·or core·spundeau 
inter·esel·or ma,i mu'.tor categorii şi pături socia.'.e. Era fre·:::vent 
obiceiu1! cîn·d partidele burgheze p.romiteau şi dau ma! mu!t 
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dedt pote·ciu îri ·riicrm-eritul î:n ca.1'e se: aNou ·rn opozi)i:e ·pentru· 
a"si forma o .aderenţă în ma·se, !air în momentul dnd pute•rea 
eira în mîinile lor, uitau cu totu1! de ace:e puncte care de fapt 
loveau în, interesele lo·r de c'.asă. · 

Parti.di.J·I Poporu''.ui fiiind partidul ce se afl.a·se cu cîtva. timp 
în urmă la cîrma ţării se prezent·a cu un progrnm învech=t, cu 
falma p•airtidului ce ·nu-şi respeda.se promisiuni'.e. „Ţara. se gă
seste la r.ăspîntie" 60 sciriau ei în manifestu1I p·rogram în ca.re 
a·r6tau că libera:ii şi-au pie:rdut popu:ari•tatea i.niventî.nd gu
vernul u1l Barbu Ştirbei pen1tru a. putea să ia.să „din stmea gra
vă în care se a~:au". 61 

Pmtidul iorgh:st ave·a inserat în P'rog1ramul său faptul că 
se prezenta la .ailegeri nefiind în'.·ovă1ră.şit nid cu libern:ii nici 
cu ţără.niş.tii, „singu·r luptî.nd pentru lege şi drept·ate". 62 El ape
la. la ace·i oameni pa.litici pilinj de „devotament - şi de sacri
fi6u şi la acei oameni săraci şi prigoniţi cu inima curat<ă şi 
fruntea sus". 36 

LANC ern p.artidul care se p·roih.unţa de·s·chis împotriva li
bem'.i•:or care î~pireună „cu j:danii d:n băncile :or vă specu
lează şi vă pun !a.ţuri'.e de gW'. Acest partid nu a. avut de:-ît 
un număr infim de voturi în Mehedinţi, si1nguruil judeţ unde 
şi-au depus candidaturi pent1ru cameră. 

ln a.ceste alegeri Blocutl Muncitoresc Ţărănesc, care re
preze:n.ta „Frontul Unic ail mu•ncitor,:fo.r, ţăr.anilo·r, funcţi'Jnari
lor. si inte!edua!i'.or sa'ariati, mese.fi.a.silor si rri.ci'.or come·rci
anţ.i; pensionar'ifor şi inva'.i~i'.o·r şi al tuturo·r minorităţifor nac. 
ţion·a~:e' 1 , 64 dore·au „lup.'.1a comuniă pentru înlăturarea. exploa
tăr·ii şi a·supriir 1i tut•uror str.aturilor muncitoa·r-e de la. oraşe şi 
sate, :up~a comună pen~rn doborîrea regi1mui'.ui rea1cţi•onar al 
o'iga.rhiei". 65 B.M.T. formu:·îndu-~i c~a-r dorinţele, a in.trrat în 
cont-radicţie. cu reprezentian'.ii burgheziei, care loviţi fiind în 
.ntere~e1le !or, au in~erzis adu•nă-r:~e şi a.u confiscat programe
le. Anul.a-rea cons~i.'utino1r şi a leg:for libernile, precum ~i a tu
turor ,legi'or anfrnunci'oreşti şi an'iţăr6neşti, învo•ie'ii:o·r O·!=Jrl
co!e, antisindica'.e, împotriva. grevei, a lui T~1ancu laşi, le·gea 
Mî·zescu, legea învăţămîntu'.ui oa.rticui:ar, restab:li·rea, garnri
tarna şi lărgirea drepturi1'.·o·r şi libertă;ilor muni.:itoreşti .şi ale 
rri·nori.~ăti·!or naţion.a'e, desf;!n·ta•rea s~ării de asediu şi O· cen
zurii pe tot cuprinsul ţării erau dorinţe1:e claseilor munci~oare 
şi EJ·'.·e ţ-ă.rănim:i sărace. 66 B.M.T. se pronunţa pentru asigura~ 
·rea dreptu:ri:or desei muncitoare de a-şi crea. Qrqanizatiii po
litice şi economice, .se pr6nun~a pentru a1legeri. libere, pentru 
constituantă pe· baza sufragiu~ui ·universal, ego.I, proporţional, 
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direct şi secret. Chestia agrară şi fără·ni.mea forma. pu·ndu1l 5 
d'in prog1roamU1l său. Se pronun.ta· pentru expropierea. tota·'.ă a 
întregu1:ui pă1rr•l.nt pînă oia 50 de hedere, predarea. ·şi di st, ibu
irea f·ă·ră· p1:a.tă a· acestu·i pămînt ţărăni1mii muncitoare, atît cit 
poate ·lucra· şi ciit îi este nece~a·ră pentru infretiinere. 61 DesFin
ta·rea janda111meriei, si.gvran.ţei ~i găirzi'.or comuna;:e, păs;~ra.rea 
ordinei pub'.ice de militi•a· popu'.a.ţiei mun.citoa·re, nafion•a:lizo
rea bănic:iibr, minelor, uzii1nelor, fobricilo.r etc., erâ·u prezenta
te în alte două puncte : B.M.T. se pronu1nţa. pen~ru a·jutorul 
din pa.rite·a· statu·'.u.i a coop.eriatirv·e'.or muncitore·şti şi ţ.ără1MJŞt•i 
pentru mă•suri î1rrpotriva lipsei de locvin·te, pent.riJ impezitele 
:nidirecte desfi.i1nfa1te etc. 68 în punctul 9 at prog·ramului e1~.01J 
p·rev.ăzute 8 ore de muncă şi a săptămînii engleze. Ajutorul şo
merilor, o·orotirea femeii li cop1ilu1lui, legitera.r~a con·si!ii1lor 
muncitoreşH, cooperat1iive!e munic:i.toreşti şi tărăneş'ti. El se pro
nun.ţ.a pen~ru o po:!i.tică de paice fotă de toate popoair·e•le vec·:_ 
ne, pen~ru un guvern mun·citoresc-fărănesc, împotriva repre
~ent·anţi'.or ol·iga.rhiei· stăp:jn,itoare. 69 Tn z·i·arul „înainte", organ 
al Bilocului muncitoresic ţărănesc, eir·a înserată p•r<>punerea co
mitetul1u1i1 cen.tral 01! B.M.T. di·n România că"1re coilv:t.etul cen-
trd cil P.S.0., pentru „Front unic al munci.i". 7° Conducăto.rii 
Partidului Social Democrat au refuza~ î•ncheierea Fron.tului 
unic cil munc:i, fapt care a mă1rit şi mai mu:lt succe·slJll libera·:i-
lor în a·'.egeri. Guvernul .Barbu Şti.r'bei .nu era dedit o abi·:c5 di
versiune pent·ru concentrarea, tu.turor forţelor burgheziei în-
tir-un front unic de luptă, ia·r Partidul· na.ţional ţoră,nesc ('dr. 
Lupu) dovedindu-se a1l1iatu1l oligarhiei, muinicitoirii de la oraşe 
şi scite „a.vea.u menirea i·storiică de a~şi strîn·ge rînduri·le înt.r•un 
front unic de luptă hotă·rîtă". 71 

„Trimiţînd în cameră şi Sen·at pe cei mai ho.tăirîti !uptător! 
ai păturifor conduoătoare vom avea chezăşia desărvîir-şită a 
continuării lupte•i pentru înilăturare·a· regimu!ui· o:,;,ga'.hic'; ero 
conduzi·a priin. ca.re se încheia p.rogramul B.M.T. P1rin ma·i mul
te ma1nif.est.e Comi~etul central a.] RM.T. dfo, care făceau p·c:'Jrte 
Mihai Maciave~, Eugen Rozvan, Mihai Cruceanu etc. se pro-
nunţa· împofiriva al!egeri'.o·r f.ăicute sub sta·rea de a•sediu, sub 
amenin•f,a•rea. hoionete!or, şi adresîndu-se tuturor gfopări1lo·r 
şi p·artidefo·r muncito.reşt1i, chema. la luptă hotărîtă într-un front 
un.iic, la ·răistumaire·a „oligarhiei burgheze". 72 B.M.T. va parti
cipa 110 alegerile pa·r:ame1n~a·re di:n iu1~ie 1927 in judetut Me
hedinţi, cu toa·te piedicile puse de P.art1idlJil libera·! şi de ce'.e-
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Ja,:te pa·rtide burgheze, ară.tînd p.rin acea1sta că nu p:er::!e-1 
nici un prii.ei pent.ru apărarea revendicărilor ma•se+o·r munc:
toare. Da.ferită cionfocă<rii programulu1i,, al ziaru·lui „Tinainte", 
a numeroa.se:or barie.re puse de că:tre libera1'i şi celelalte 
cercuri de dreapt·a, succeSJul obţiinut în a!egeri!e comuna·le şi 
judeţene d·in. an1ul 1926 nu a mai fost reeditait. 

A1!ege.ri1:e pa1rlamentme s-au desMşurat în condiţii'.·e stării 
de asediu ins~itui.•e de guvern. În urma morţii re8elui Ferdi
nand, s-a iins·t:ituit o regenţă - forrna:tă din principe1le Ni·co'.ae, 
Miron Cristea, Patri·arhul României şi Gheorghe Buzdugan p•re
şedinte a! Curţii· de Ca·saţie. în. wndi1ţiile noi crea·!e, pa.rt·idele 
de opoziţie îşi vor intensifaa aeitivitatea; prin decforaţii, pr:n 
presă mai a:'.es '.·iderii P.N.T. au dezvăiluit abiuzuri.'.e quverne
lo•r !iberale, felul mm s-au desfăşurat alegeri1'.e din iulie 1927. 
Aceste a!egeri a·u fost mai mult un simulaicru ne.reprezentînd 
nici pe departe voinţa poporului. Pentru a ~i siguri de reuş·ită, 
libern!:i au men.ţinut !a conducerea jandarmeriei pe genera:u1I 
D.avidog!u, fide1I lor, care a recun l·a comp!'.•otu.ri, la ma:trata
reo corpul,ui e'.edtora1'.. Din numeroasele telegrame, din dezba
teri!e p.adamentar·e penku cameră, se p1oate desp.rinde în· pri
mul rînd prigoana1 pe cam P.N.L. a instaurat-o mai ales con
fira B.M.T. 

Deputaţii ţărăniş,ti au aruncat Î'n faţa libera.lifo.r protestul 
.lor arătînd că : „După război toate a•'.egerile s-a·u desfăşurat 
liber, a·n1uHndu-se s!arna de asedi.u în timpu:! camp.aniei e1:ec
to•m'e - numa·i în 1927 s-a mentinut". 73 în conti•n.uare ei se în
treba1u „de ce nu a renunta.t P:N.L. la sta•rea de a-sediu, cînd 
s:ngur în 1922, j.anu,arie 30 a da~ un decret în a·C·est sens". 7• 

Expli1caţia, nu singura. de fapt, era acee·a· că nu se v·oia ca atît 
în vechiul regat ca şi în Tran.s·i~vania, Ba·sa·rabia şi Bucovina, 
să a1ibă loc a·!·eqe•:-i libere, pentru că opini·a pubf'..:că să nu-şi 
dea votul partidului· car1e se buwra de stima popoiru1lui. în pro
vinciifo a:ipite Românie·i, ca în întreag.a ţară, s-au f.olbsit me
tiode e'.e·c;'orn:le începîind C•U corupţia şi sfîrşind cu arestă·ri·le. 

ln tei'.eqrama din 25 iunie 1927 cu nr. 12.766, co.ns1!1lierul 
comun·at d:n P:·eni·t·a, Risip·iteanu anunţa· Mini•sterul de Interne 
că „suntem al'.·unga)i din ofiiciu1I primăriei de Ion Ro•sescu în a
sii1stenţa p1re·f1orului P1leniţ.a". 75 într-o oilt·ă tele('.lramă datată 28 
iuni1e, preşedinte•le Pa·rt·idur!ui Poporului Do'.j, lzvoranu, anunţa 
că fostul depurt·at şi candidat pe !:ista !or Musceleainu d:n co
muna Tnto·rsuria a fos~ a.restat de janda.rmi şi .reţinu·t '.·a post 2 
ore, confi·SJcîndu-i-se manifest.ele din ordinul şi în prezenţa. şe
fu'.ui de post. În C'ont,i1rw-are, se protest·a împotriva abuz•urilor 
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şi ruga Minis,~ern: de l'nterne de a ob:,iga pe pre,fec~u.I de Dolj 
să i,a măsuri împot.r:va măsurii!or ileg,a·'.e, ce s-au g1eneŢa:;z·:it. 70 

Vi·gi1l Potkcă wndidatuil la Cameră a1: partidu:ui naţi:>na1l ţă
rănesc, anunţă Mini:1S1~eru: de Interne prin te:egrama 13647 d:n 
3 iu':·ie că „emu împied:caţi să-~i facă munca de propia,3andă, 
de cordoan·e de bătăuşi, i·a,r ma-n:festă.rile ţără.n:,site ~înt inte-
zise. De asemeni manifeste:e s•înt confiscate, i,a,r acei:i. la care 
se găsesc sînt băt·uţi pînă la sînge şi în·a1int,afi din p·oslt ,„ pos.t 
'.a camp·an:a de janda.rmi". 77 Pr,in a:te tel·egrame se anunţa i'1 
c·omuna Ma,:u Mare, candidaţii pentru Cameră a1i1 Part;du.u: 
p,opornlui, eru ameninţaji cu arma şi împiedicaţi să meargă la 
se.cţia de votare. 78 Gaspar Botoşescu di·n comuna Pci·:i Do:j 
fă.cea cuno·scu.t prefectu-'.ui că „cetăţenii paşni:,::i s»nt arestaji 
împreună cu p•reşedintele băncii popuilare, înv:n,uiţi a foce po
'.·it:că averescană". 79 Prin te:egr-ama d:n 7 iu:ie 1927 s·e comu
n·ica M1in;s,teru·:u.i de ln~eme că învăţătoru: d:-n comuna Bucovăt 
a împuşcat în z;ua de votaire pe ai'.egăi~orul Aureii Enoşescu ră
n'.ndu-;I uşor. 80 Prin tie:l.egmma 11232 din 9 iu:ie se anu.n]'a d·JS
ti,tuirea primari1:1or din judeţu1I Mehedi·nţi care nu erau libera·i 
sau s:,Tpa·~izanji ai libera1'.ilo.r de căfre prefectu'. Trocan 81 ~i 
în:ocui~ea lor cu consi'ieri :ibera:i. Virgil Gochină, fost depu
tat, anunta Ministerul de ln,~flrne prin te:egrama nr. 479 d;n 1 
i.unie că po•liţia din Strehaia - Mehedinţi ares.•ează şi ma'.tra
t.ează z,i.:1nic oameni nevinovC'ţi. 82 Vasi:e Rădulescu·, în nume'.e 
Parti1dului N.aţiona1l Ţărănesc„ an•unţa Min·'.1sterul de Interne :a 
4 iunie, „că întreg judeţul Mehedinţi este sub teroaire cum
p!:tă. Oame·ni; noş.fri, sînt bătuji şi închişi, iar ca·se:e noa·slre 
ata,ca"e de bă7ăuşii guvernului. leşiri1!,e din om~ c·ompl'.ec~ opri
te, împ;:,edicindiu-se ca,ndidaţii de a ajunge .·a loca:uri:e de 
vof7'~ 5:J Preşed;nt,e'.e orga·nizaţiei Mehedinţi LANC, Gogon, pro
testa cu tio.ată energ.i,a contra măsu.ri'.o,r „airbitrai'.e ·luate de 
auto.r:tăţile adm;.nistmt1i1ve din Mehedinţi care a.u opri.t ieşi,rea 

din ornş a candidaţifor expoz·;·tie,i. 84 Avocatul severinean Mi
hai'! Pope,scu, wndidat a.I LANC, anunţ.a Miniisteru! de Interne 
în 3 iunie c.ă „'.a centru! de votare Devese: Mehedinţi, coman
dantu1! gărzi1i căpita·nul Severineanu i-,a .refuzat intrare.a în lo-
calu·! de V10t, împi,ed:dnd orice p.osihi:it•ate de a, aduce ·la cu
noştinţ-a preşedinteilui secţiei de ai:egător, ca:wl de faţă. 65 Tn 
comuna Butoieşti, judeţ.ul Mehedinţi, în zi•Ja de 6 iu:ie a fost 
arestat D:,nu Toma, oandida~ a1l P.N.T. 86 Telegrama lui Căpi-

tăneanu către /V\inisteruil de Interne, tr1i1misă din s:a·t:ina, a.nunta 
că deputaţii opo;::ţiei sînt op,riţi la inkarea în sate şi trimişi 
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înapoi sub stare de are·st". 87 Teodo1r De1leanu te:egrafia lui 
l.G. Duco, în 6 i·uilie, că o teroare neîon:chiiipiu:ită domneşte :n 
tot judeţu·! O:t. Foarte mu·lţi diintre alegători şi di·ntre candi
daţi sînt bătuţi şi schingiuiţi, îniciîrt mu:ti dintre ei s-au a·scuns 
în păduri f.i,!nd ameninţaţi cu moartea. Cărţi1:e de aiiegătorj re
ţinut·e tutu·ro·r 01amen1i1!0.r ce emu bă-nuiţi a nu fi sprij1i1ni~·ori ai 
g:uvernul·ui. 81 Teodor Oei.ea.nu într-o altă telegramă cu nr. 145, 
d:n aceeaşi zi, dădea 1:istia ce1lo·r arestaiţi : „Ion Săndu·lescu 
primar la Drăgoeşti, Radu Piscan primar !a Ciomăgeşti, Pa1vel 
Vi~a'f'les::u fost revizo.r şc01la1J", Ion loneSiCu învăţăi'or ~a De1len,;, 
Ion Stoirnsic·u învăţălfio·r l•a BăMneşti, fostul sena,tor Frumuşe·scu, 
Gheorghe Preda Deileni, Consta·ntiiin P,j.rvu•'.escu Deleni, F1!·orea 
Nico!e·scu din Oteşti, Miarin En1escu, Gheorghe Meianu, Gri·
gore Meianu, Dumitru P;iscan, preoum şi mulţi alţii care zac 
a•restaţi în a.resturi·le secţii!lor companiei de ja1ndanr.1i1. L

9 Pre
fectu!: de o:t print•r-O te'.egramă se·cretă anu·nta jandarmerii~e 
din plase să ia măisuri u·rgente pentru c.onfismrea :ziioru:luj 
„Ţărăni'St·uil". 90 Gheorghe Mironescu anunţa Mi.n·istew: de ln
f13rne în 17 iu1lie că l·a Ca1rc•a1l - Romanaţi sub protec:ia pa:;_ 
ţiei, agenţii c1:ubu1b ~ibeml a·u atacat şi lovit în cursu>! n·opţii 
pe a•'.eg.ăt•Or•i în plină strndă, urmă6nd mai a'.es pe cand:daf.i 
P.N.T. La Corabia şi î'1 regiunea de sud .a judeţu•lui Roma'llaţi, 
ci-rw:a.ţia vehicu'.·ebr neautor~zate de administraţie, împreună 
c·u candidaţii P.N.T. era stric~ opr1i1tă. 91 Ni•co'.1ae Teodorescu 
wndidatu1l Partidului Tărălflesc cmunt.a Min·i·Siteruil de Interne că 
au~odăţi~·e l·oca1le au· secheSltrat arbitrar ma·şina organiza.ţiei 
P.N.T. di·n C1aracal împiedjdnd circulaţi.a şi propa•ganda ţără
nişf'.cr în judeţ. 92 Profesorurl Preda Zii·anu candida.~u: Partidu'.u·i 
Naţion·al Ţărănes:c a1 fost a·~a·aat pe şoseo în dreptul comunei 
Pădueni de c.ă~re primarul comunei Brâncoveni, lain.wle•scu, şi 
libem'.!i împreună cu o ceată de bătăuşi. 93 De asemeni, de
'.egajii Partidu'.u1i No•ţional Ţărănesc, Coroganu şi Miha·i Iones
cu, au fost împiedicaţi de o participa la constitu:r.ea birouri1:or 
eleotom'.e şi de a păfru.nde în satele Brîncoveni şi Soponita -
Roman.aţi. 91 Ca·ndidatul Part1idu•'.ui naţion1a•I ţărănesc, Marin 
M;hăescu, telegrafi,a în 14 iu!.ie lui l.G. Duca,, semnalîndu-i fop-
tul c.ă e1I a fost arestat chiar Î•n centruil ornşului '.îngă '.oca'.u·I 
de vot de către liberali )iar ca·sa înconjuro·tă de bătăuşi şi ja·n-
darmi". 95 Mati'.da Şerbănescu prt.n telegrama din 1 .i.unie 13607 
ainunţa că roţul ei, Nico'.ae Şe.rbă,nescu, directorul ş•coa·lei Ză
treni - Vî'.cea a fost „bătut pînă la sînge î1n curt·ea şieoCllleii·, ~î
rît în pulbere, faţă de ja.nda·rmi, primari şi preof;U': Grigore 
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Opran". 96 Secretam! Partidu:1ui Naţional Ţărănesc re,=i:,ăma M1-
nisterui:ui de Interne faptul că i'a·ndarmii a.u oprit delegajia ta" 
ră1nristi1lor de a intra în comunia fii,lesti - Vîkea·. 97 Nume·roase 
telegrame V'enite d!rn Tîrgu-Jiu anun1ţd de ·asemeni abuzur·:,le nu
merocrs·e a'.e liberaililor. 98 

împotriva forţefor democratice·, a P.N.T., a· P.S.D., abuzu
rir'.·e a,u venit nu n1umai di·n pa.rtea' l1ibe·rra1li:\o.r dar şi di,n P?rt~Ci 
ce!or'.,alte p·arrt1ide de opoz·i1ţie. Prin te1legramele din 24 1un:e, 
25 iunie către Ministerul de lnt·erne se anunţa că în judeţu·! 
D·o1lj (Craiov·a, CaJafat, Bă1ileştii), Mehedinţi (Turnu Severin 
Strehaia), Olt (Sfotina), Romana-ţi (Carac-a·li Ba·:ş), Vi''.ce1a (Rm. 
Vr:c,e·a, Drăigăşa·n.i), Gorj (Tîrgu-Jiu), progrnme·'.e şi ziarul 
,,înain~e" cu Progiramu1: P.N.T. au fost confi1sc1ate. 99 P:r1in p1'.în
gerea1 din 14 iunie 1927 cu nr. de înregistrare 12.675 -a B.M.T. 
se arntă că la· Crraiova agenţii, siguranţei au confiscat con
vocările h'.o,cul'ui, convocă:ri ca.re nu co·nţi,neau „decî't ora şi 
ziva adunăriri membriil-or aceS>tui comitet". !00 De asemen;, se 
menti·ona că în11runirile Bl·o·cului Munc.i,toresc Tărărnesc erau 
,i,nterzise în toate loca'.ităti'.e d!n t·ar.ă. Se cer ~estituire·a mani. 
feste:or; libertat·e1a întrnnfrifor, el'.rfberarea. mu·ncito.r!.:or ares~aţi 
şi pu1t1i·nţa de a ră1spîndi gazeta B'locul1ui ,,înainte". 1a1 Condu
cerre·a B.M.T. dim Crni10Y.a redama imipec~oru+ui de sig,uranţă în 
6 iu'.1ire că organiz·a,P.a domnie,i s.a1:e a. confi1s.ca1 convocările, 
zi1awl „înainte" şi programul. 102 Ilie Dia·conescu, Gheorghe 
T1ipa au fost arrestaţi, eionfiscîndu-li-se manif.este'.e b!owlui pro
gramul şi zi·aru1l „înainte", se aTăita· într-o telegramă de pro
test îmeg,irstrar~ă sub nrr. de 13498 cu data 27 iunie. 103 Mihai 
Crucearnu rec!a1ma prefectu:·ui de Dolj faptu1l că întrnn:rtle 
B.M.T. erau interzise, ce1rînd să se ia măsuri urgente pentru 
intrmea în :egalitate. 10

" Organ,iz,aţia B.M.T. MehedinJi, prin 
numeroas.e p1:înger1i şi ţ,e:egrame, ară,ta teroarea lra care era 
supus Bfowl în a•cest judef. Z!arurl 81'.ocu'.ui, programul şi ma
nifeste·le ·au fos.t confirscate, iar întî'.niri::.e al'egăitori:or cu candi-
da-ţii interzise. 105 Tn judeţu1 I Vî'.rcea ziarul „înainte" şi în,truni
rile Part'idu1:u1i· S.o6al Demo·cra1 au fost interzise. 106

• 

Procedura fo:,osită de liberali în aceste a:ege·ri, ca de fapt 
şi a ceforfol,te parf'irde bu.rghez·e carre deţineau puter,e1a po:iti
că în moment1u1I cînd se organizau ailegeri, este demasca,~ă şi 
de un manifest a1I Pa:rtidui:ui naţionaJ ţărănesc d!n judeţul Gorj, 
unde se spunea : „Respingeţi băutma cu care agenti1i :ibeira:i 
vă îmb:e, respingeţi de a'semeni şi ba,nrii pe care vi1-i oferă". 1

" 7 

Te,ama de felur: cum vor fi organ,izate a.legerrile din iu'.ie 1927 
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a fost exp:rimat·ă şi la Con!=lresul Pa-rt1idu.lu,j iorgh!st ţinut în 
26 i1unie î·n soii.a Te·atruilui Mi1:eS1Cu din strada Unirii, 108 I.a ca·re 
·au pa1riticipat cai de1le·gati ai judeţu!.ui Gorj : Victor Da1nie1le·scu, 
Mikon Co1nst•a1ntlinescu si 11'.ie Bcde1s.ciu. Ai·ci s-a· a-rătat că Fbe•ra
lii pirin promis·i·uni·:e lo.r demag:oqii1ce - îndep:iniriea nevoilor şi 
restabili:re·a situ'Clţiei finoncia1re 109 

- nu vor putea• să obţină 
n umăruil de voturi suficii ent pentru a p·ă1s.tra conducel!"eo· poli
tică si de aceea. vor folosi si metode nepermise. 110 

Despre fefoil. cum au decurs afager•itle p·arlaiment·ar•e din 
iulie 1927 aflăm şi din discuţiile, contradicto1r:ii· uneorii, aV1ute 
în Parlament, oînd deput-a.ţi·i ţărăneşti au condamna~ metode'.e 
folosite de libernli. lin şedin·ţa din 20 august a· nou·'.ui1 pa,,.1'.1a
ment, după eva•cu·orea diin 51afai de şedii·nţe a cel:or care nu 
emu deputaţi, s-•a .tre:c.ut !·a disicu~orea· rezm:ttiatefor 0 1legerifor 
din judeţe·le 001:.i, Romanaţi şi Olt Desi s-a arătat că „a!eqe
ri1le s-a1u desfă.surat conform a1rt. 102 din ·leqe·a .e.~e.:.to'l"at'ă", 111 

rapo·arte·'.e din. ca·re rezul+.a că din ce'e 7 F1st·e de candidaţi 
preze·ntate au fo·st aleşi 10 deput·aţi, au fost luate în d'.1sc11tie 
de Virg·il Potî•că, care si-a susţinut contes+aţi·i·:e p-riin exemp!.ifi
cări de'.·oc ·lipsite de import·an.ţă. 112 Tn ju·deţe!·e mai sus men
tio·na1ae s.-iau fo:l.osit metode de i1ntimidar·e şi cornpţie a mase
i.or, comi:ţîndu-se î-n·căikă•l'1i ai'e requ'.amentufoi· p,:lectoiral. popu
!a+ia· fond „pur şi simp'.lu comMnsă (schin!'.jiu:tă) să-şi d~a vo
tu•:". 113 Tn continua•re, Potî1rcă orăf.·a că .,oolit;ca. quvernu'.ui A
verescu foţă de mas·e·le popuilare a fost continua.tă cu me'od3 
ma·i a.spire, cu U•n aparait .adm:nistrativ rn·ai perfectiionat", ,„ de 
cMre ~uvernul Brătianu, guvern care o dat dovadă de r- - · ' 

c~a1ră viz~i.me tramformînd „bîrne''.e de susţi·ne·re în ce'e de bă
tău~i, ciare opre·au intorare•a în safe si în comune a oooziti -
ei".' 115 Tn sedinte!e zrilelor urmă~oa1re s-a arătat în c'uvîntu·I 
depu·taţi·'o~ - de opo:zi~ţie - că în Oltenia, ca de fapt şi în 
ce~el·a1 '.te regi•uni ·a'.·e ţării, au fost cazuri cînd deputa1ţii t6ră
nişti erau se.chestrati, arestaţi. Erau daţi ca. exemp'.u, V:rgi·I 
Po'îrcă din comuna Magla'Vit, 116 N:•co'.1ae lorqa în comuna 
Bechet 117 etc. S-·a folosit din· p·lin metoda bătăi\ nefi.·ind scu
tit.e nicii femei1'.e, băfrîn:i si nici cop:;; .. Asemenea cazu•i s-a•u 
semna1'.at în toate comune~e judeţe.loir Dolj, Olt, Romanaţi (Că
lugăoreni, Vîrtop, Verb:ţa, Trufeze.,i, Beche•, Ceta.te, P"enita 
etc.). 118 Tn judetli: Romanaţi, R01du. Ciobanul a fa.st bă1tut în mij
loclJ11 omşu'.u1i Caraca.I. "9 

Pentru a jUisitifico bătaia, - se spunea de către deputaţi-, 
libem'.i! au fal·s·iifi1cat un mainifest „hpotriva guve~nu·lui", a-
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restînd pe toţl purtătorii acestui manifest, ce îl purta·u fire sh"e· 
wrnt în buzunar de către instigaitori, fie înşe1:a.ţi de cuprinsul 
lui. 120 Metoda ap1!icării bătăi1i' pe scară ge1nera!.ă fo1:os:tă în 
aceste a•!egeri reiese şi din ordinu'! 929 din 25 .iulie 1'727, în 
care se spunea într-un sfr: foa.rte sugestiv: „în· acţiuni de mîn
gîiere ale partizani1'.or, jandarmi'i' di1spăr1eau, iar în ce1l.e con):ra
re apăre·a1u". 121 

în iudeţ·u·I Olt a fost bă~ut Constan~in Stoicules::u din co
muna Bă:ăneşt-i, ia1r Emi': Băcanu, lovit în cap şi lăisat în s:are 
de sin·copă (:eşin) frei ore. 122 Radu Popescu din Vă::eni a fost 
lovit în cap cu ciiomagul în timp ce Consit·ant:n P.opescu avea 
capul spart de o l·ovHură de bită. 123 La s:o1tina, 20-30 de ale
gători au fost „snopiţi" în bătăi, piri·ntre aceştia număr'nidu-se 
Constantin A:exe, Marin Ionescu, Marin Druţă, Marin Sirtan 
etc. m Libera·l:0i1 pentru· a-şi ajun9'e scopul, nu s-a·u dat Îi1 lă1turi 
n.ici de '.·a. a·sas:nate. Marin Rădu'.escu secretar de p·'.asă în Spi
neni, căruia încă de sub averes·cani i se promisese moa·~tea, 
a fost trecut în lumea cel·or drepţi, 125 a1rătă Virgi1: Po~îr·că în 
discursu·: său. 

Arestări'.e s-au înmu:ţit, încît oameni1i nu-şi mai comuni·c·au 
nici gînduri,:e între ei. Neg·us•.orul Roşia din Moţăţei, Ni~o:ae 
Roboţean·u din cet1ate, mornwl C. Anasta·siu din Giubega, î11-
văţă-torul Ionescu di.n Ciorăşti. învăţătorul Gabri1a·: Musca.logiu 
din Dobreşti ca şi mu,:ti a1l.ţii ,au fost arestaţi şi duşi d:n post 
în post pîn.ă la Bucureştii. 126 

Deput'afii ţărănişti au arăt·at în cuvî·ntările lor din şedin
ţe'.e adunării Camere·i că în timpul alegeri''.or din 1927 a fost 
d:strns mat·eria:u,: propa.gandistiic al pa·rtide!or de opoz.i·jie, fo
losindu-se intens jandarmeri·a. „Amestecul jandarmi~or fădn
du-se pe o S·cară intensă, lucrînd moii mult noaptea, iar cînd 
au lucrat şi ziua au făcut şi l,uorur·i pe care nu :·e-a·r putea 
face n·i-ci o armată de ocupanţi contra celor mai reca'.ci~mn~i pa
trioţi. 127 La Craiova, au fosit dărîmate gardUirile pe ca1re fuse-
seră Fpite afi·şe ·ale opoziţiei, lucru confirmat şi de numerna
se'.e fotografiii luate la faţa lowlui. 128 

Di'n documentele cercet'Ote reiese că amesit·ecul a1rmatei în 
acestie ailegeri parlame·ntare în o:tenia ·a fost af ro.ape minim, 
cu toa·te că în j1udeţul Do1l.j, doi loootenenţi, unu din Regimen-
tu! I Do:,; a'.tul diin Reş·imentul 31 Ca'.afa.t, s-·au opus la dispozi
ţi·a dep·ut1atu:ui l1ibeirai.. 129 La sie:cţi1a Dobridor a fos.t repa·rtizat 
comandantul gărzi1i·, loootenentu1l Păuin Gheorghe ciare a pus la 
dispoziţia liberali:or so1ldaţii ce au a·restat pe de1legatul ţără-
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nişti!or, avocatu1: Nicolrae Fortunescu din Craiova, e'.iberat nu
ma,i după intervenjia biroulu·i, de votare. 130 

Des~ul de sugestiv es~e şi pamEetu: edlat de ţărăniş~i : 

„su,~:ă-1 bade fără mi'lă 
Că de n u-1 repezi mai tare 
î;i va pune bir Vint·i,'.ă 
Şi pe lună şi pe soare" ... 131 

în timpu1! ciampanii,ei e1!.ecto:rale ţ6răn1işti1i au editat l1a. Cra
iova un rrian:fest adresa·t corpu1!ui electoral, în ca.re se ară-ta 
că '.ide6i lor sînt C. Arge~oianu şi Virgil Potîrcă, oameni care 
au lu,a,t şi vor lu,a ati1tudi·ne împofriv·a metodefor dure fo:os.ite 
de liher·a':1i1. 132 

Gu toate că în cuvîntul lor - înserat în dezbateri'.e par
lamentare - deputaţii libe1r1a,l.i au arătat că numeroase1le con
test·aţii n,u ar ave,a o jus'.ifieia,re, fiind neîntemei,ate, da,~odn -
du-se totu,I ing1er1inţefor e1le-ctora+e, cert rămîne faptu1I că dato
ri-tă :1ipsei de popu1:ar1i~a1te, Partidu: 1'.iberal este nevo:t să fo'.o
seias,că me.tode de cons~r1ngere. Problema raportu.:Ui d:,n're rea-
litate şi ficţiune, trednd limit·a dintre teorie ~i pria.cti:că, a 
jLJstif:ic,at adevăruil incontest·abi1I al încă-licării pr,incip1;.:.:,or de-
mocratice, încăkaire nejustificată de mu1l,titud:n,ea airgrumente
lor şi considerent1e'l·o1r de eficienţă. Si,tuînd c.ateqoria ca,uz::i.::iită
ţii în r1aport cu conţinutul său obiedil\/ şi subiectiv, vedem izo
tmea artifi.cia1'.ă din punct de vedere a teoriifor Par~1iid11lui '.i
beral, care în,cepuseră deja să devină perima•te, şi ca-re, tre
buiau susţinute au forţ-a. 

În ziua de 7 iu·:ie, a1!egă1torii s-au p·rezentat 110 urne. R.e
zu'.tatuil a fost fa.vorabi1I p,a.rti·du1!,u1i nationa1I liberai!. 

f.n jud1eţul Do!j, naţiond-1'.1:bem:ii au primit 31500 13
3 vo

turi, n,aţiona1'.-ţărăniştii 7450, Partidu1l Pop·orului 650 voturi, 
Partidul independent 761 de voturi, ,ja:r Partidul iorgh~st 924 
votu·ri. 134 Au reuşi,ţ la a'legeri'.e pentru Cameră u1rmă~ori<i : Ar
geto.ianu Com:ta,ntin (naţional-1'.ibera1!), Bulat Gh. (tă~ănesc 
pur, avow'), D;uvara M,:rcea (naţional libe··a'., avocat), Po
pescu Do'j (na.ţiona'.-,!ibernl, avooat), Popescu F. Ioan (naţiona~
libe··a·', avocat), Popi·l:an N:co'ae (naţional-'.ibera 1 , avoca~), Po
tîrcă Virgil (nafionaHăiră1n1is,t, a·vo1:1at), Saban - Făgeţel C. (na-
ţiona,'-:ibera!, d:rectorur'. Societăţii Române Craiova), Sesci,oria
nu N. Com~·an~in (naţional-,!ibernl, a,gricu'.tor). 135 

în judeţ11I Gorj, au fost înscrişi p1entru Cameră : 40958 a:e
gători; dintre aceşti•a, a1'.1egători votaţi au fost 35 695, voturi 
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nule i59, voturi anufote 483. 136 bin numărnl totei! de votu·ri d.1n 
judeţ naţiona1l-1:ibera1:ii au primit 21 089, naoţion·a1: ţărăniştii 
12.316, P1a1rt.idul Poporu'lui 249, Partidu'l i.orghiist 722, i·ar P·arti
diu1~ indepeinden~ cu cele 4 fote prezentate 854 de voturi (53, 
196, 54, 551 }. 137 Au reuşit următorii c·andiidaţi : I un ian N. Gri
gore (naţiona1!-1libeoral, avocat}, Nicodi:n I. (na·tiona1:-:1ibera1I, avo
c•at}, Mihu1'.eţ Nex·a:ndru (naţi·onal-1liberal, avocat}, Neamţu 
Comtanfn (na.ţional-:ibem'., rentier} 1

:
10 Se observăi că '.ibera ii 

au tirimis ca depu.taji în cameră pe toţi p·atru ca·ndidaţii a·:eşi. 
în judeţul Olt, au fost înscrişi 33.769 de vot•a.nţi, dintre 

ca·re .au votait 31.081, voturi anulaite fi.ind 64, :ar nu'.e nici u
nul. 139 Naţional-1libernlii au prim!t 30.769 voturi, Part.idul P•opo
rn:u:i• 22, Membrii sfatu1:ui negustores•c 122 de vo~uri, na.ţional
ţără.nişt:i 97 de votu.ri·. 1

"
0 Au fost aleşi pentru Cameră urmă

tori•i c·andida;i : Alimăineş·teaniu Al. (na1ţiona1:-•:ibernil, propirie
t.a·r}, Alimăneşteanu V. (naţional-1:ibeml, propri•etar}, Colibăşeanu 
Eugen (najiona:-libernl:, propriietar}, Tomescu A. Ion (naţional
libeml, ·OVOCat}. '41 

în judeţu•I Mehedinţi, a·u fos·t îns.:rişi pentru Cameră 63342 
de .a:egători. Dintre aceş1ia au votat 54.628, Vi·:id anuilate 145 
de voturi, ia1r nu1le nici unul. 142 Naţional liiberalii au primit 
47.107 votuiri, Na1j"iona1I Ţărăin·iş~i1i 4056 vot•uri, Pa•rtidu1I P-:poru
l·ui 706, Liga antisemi.tă 955 votu.ri, Soc•i1aliştii 472 voturi, lor
ghiştii 1227 voturi, B.M.T. voţuri. „,3 Au fost a1:eşi pentru Came
ră urmăit·orii candidaţi : Frana•sov,ici Richard (noa)ii1na:-'.ibera:l, a
vocat' Georg•escu. Constoant·i1n (na1tion·al-1!ibernl pmf. univers:-

·' , I 

tar), Ionescu Ni:::u (naţiona1J-:ibera:I, avocat}, Stoices:u Manliu 
(naţiona·l libeml, p.rop.), Ulescu Vasile (najional~iiber-a:I, poreot}, 
Vorvoreainu Marius (naţiona.:-Jibem:, avocat). 114 

În judeţul VÎikea, au fost înscrişi pentru cameră 49.378 de 
•alegători, dintre aceştia au votat 42.124, voturi nule fiind 353 
i.ar anuJa,te 344. 1

•
5 Pmtidul Najiona:I liberal a primit 36.757 vo

turi, Na.jional Ţă.răini1ştii 4465 voturi, Partidu1! Poporu·lui 174 vo
turi, Partidu1l Ţărănes.c şi a·! armoniei soci.ale, 384 vo~u:-i. 1

'
6 Au 

fost a·'.eşi următorii : Bia'.otescu N. (na'ţiona1 >lib 0em:, avocot), Du
ce G. Ioan (naojion.al-libe·ral, ministiru de interne), Mihăi:·asou 
Mi·şu (na.J'ioina·I liberal, avocat), Oprean Gri·gore, Căprtan (na
tional~libernl, agriw:tor). 147 

în judeţul Roman1aţi, au fost înscrişi 50.357 de a1Jegători 
clintire care au votot 45.341. Voturi nu1:e au fost 34, iar anuilate 
386. 148 
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Naţional libern'.ii au primit 41.103 votuiri·, Nationa!-tărrăniş
tii 3.476 votu•rÎ, Partidu1l Poporului, 342 votur:. 149 Au fos~ aleşi 
următorii candidaţi : Gons·tantinescu Grigore (na·ţiornal- iberal, 
învăţător), lanw:escu Ion (naţional-'loiberal, i 1ndustri.a'Ş), Neamţu 
C. Consta.ntin (n·ational liberra1!, di·rector de bancă), Popes·cu 
C. Ioan (naj'iona1:-:ibera1:, avocat), R1adovici Seba·sti•an Căr~ănist 
pur, avocat), Ve!e·anu E. Ioan (naţiona1l liheral, a.vocat,'. isJ 

în judeţul Dolj, pentru Sena1t ·au fost în~eirişi 20.314 de a!e
gători, care a·u ales pe următorii : Be-cheres::u A·lexandru (na
ţional-liberail, ·avocat), Gîr!ăşteanu (nationa'.-:iberrd,. o.fi.fer de 
·reze·rvă), l:·iescu B. A:exandru (n·aţiorna·'.-libera1:, avocat), N.eam
ţu Constantin (naţiona·!-!.ibern:, director bancă), Po:icr-at Mi
hai I (naţi ona0l~: ibeml, avoc.at). 15

' 

în judeţul Gorj, pentru Senat a·u fost îns1c6~i 20.841 de a
legăt·ori dintrn care au vo1tat 18.814. Vo~uri nu'.e şi a·nul·a·e au 
fost 262. '52 A fost ales Popescu Pepii'.e (naji:mal-·:ibern'., a
vocat). '53 

în judeţul o:t, pentru Sen·at a fost ales Căpităineanu N.R. 
(naţiona!-'.iberal, avocat) şi Popesw I. l:ie (na;ional-.J"beiral, 
prop6etar). ,y, 

în judeţul Mehedin~i, au fosit însorişi 31.329 de a·leqă:~ori 
dintre care au vota·t 27.361 voturi, nufo şi anU''.ate 191. ' 5 ~ 
Partidul Naţional 'iheral a obţinu~ 25.761 de voturi, Pa·;tidul 
N·aţiona! ţărănesc 1373 de voturri. 156 

în judeţu! Vî!cea, au fost îmcriişi pentru Senat 22.756 alegă
tori dintre care .au votat 19 786. Votu•ri n1ule si a1:iu1:a·te 76. '57 

Naj·ional libera'.ii au obţi·nut 18,017 voturi, nâţional ţărăriştii 
1650, voturi. 158 

în judeţul Romanaţi, pentru Senat au fost însori~; 25.008 
a'.eţiători Ci.:itre care au vate.+ 21 589 a1:egători. Votu·i nL'1'e şi 
anulate au fos~ în număor de 179. 159 N·ationa''.-Vibera!'i au obtinut 
20.586 de voh:·ri, na·~iona 1 ! ţărăniştii 8i7 votur.i. 160 A fos~ 'ales 
M ust·aţă C. (naţiona·l-:ibern'., avocat). '61 

în afară de senatorii aleşi de către Corpul e!ectorn! în. 
judeţe'.e Olteniei, mai erau 25 de senatori de drept. 162 

Prin decretul nr. 2287 din 9 iu1'.1ie era fixat te1rmenU': de 
17 iu'.ie cînd urma să se întmn·ească noile adună1ri leis1k1°~ive, 
în baza art. 90 din Cons~i•utie. 16

:1 Numărul deput•ati'.o.r di 1 Ca
meră era de 386, iar a senatori'or de 221. 10

' Dint;e cceş~i·a în 
proporţie de 870/o la Cameră şi 810/o la Senat erau n::iţion·:i'.
libera'.i. '65 A fost consh·nţit astfel guvernul libem: a': căr·ui pre
şedinte era Ion l.C. Brătianu, Ministru·! Instrucţiunii - dr. C. An-
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gelescu, Mini·stru de Interne - l.G. buoa, de Fin·anţ.e - Vin~l·'.a 
l.C. Brătianu, Mini·strnl Afacerifor S~1răine - NicOl:·ae Ti:U'lescu, 
Agricu'.turii şi Domen.ii'.·or - C. Argetoi•a·nu, Sănătăţii şi Ocro
tiri:or Socia:.e, Ion lnw'.eţ, Lucrăr.ifor P1ubJ.iice - I. Nisto.r, Muncii, 
Cooperaţiei şi Asigurărilor Soci-a·le - dr. N. Lup·u, Justiţiei -
Stelian Pop·escu, Cu:te.!or şi Art·el'.or - Ail. Lapedatu, Război -
genera·! de div.izie adjutant PaU'l Angelescu, Comunicaţii 
secretari· de stat la Ministerul de Interne era numit Richa,·d 
Franasovici şi George Tă1tărăscu, la Agiricu·:tură şi Domenii -
G. Cipăianu, i·ar la C.F.R. - A'..exandru Perieţeanu. '60 

Problema a-legeri:or par1l,amentare î·n condiţii''.e ·istori-c6 
exist·ente în p·e1rioada 1922-1928 p·rezîntă nota vechifor c:o1-
f:runtări electora'.1e cînd, indife.roent de rezu1:t1a1tu1I cons·u::rnrii 
corpului electoml, orînduirea de stat rămînea nea·'.~era.tă, fără 
zguduiri· caire să pună în primejdie pozijii1le socia!e şi po:it:
ce a1'.e c:a·s.ebr ·avute. 

întărirea puterii economice a mar:i burghezii banc·a-re şi 
indu·stria:e ·a. como1lidat vremel1n:c, domi·naţia ei politică, iar 
•:ibertăţile democrn~ice p1revăzute în Constitu·ţie au fost e'.u
dale sub difer.ite forme (:1egea e'.e.citomlă din 27 martie 1926 
etc.). Dez·ic1î.nd ob'.iga-ţia· l·u·a~ă în Ma·nif.estu.I guvernulu·i cătire 
ţară, „Am primit a·:::eastă mi1siune hotăirîţi să o ducem fără 
şovăire la· bun sfîrşit, adică la expirimare·a. voinţ·ei Ţării p1r;n 
aleg·eri libe·re", 167 1libera·lii nu s-au rezuirr;1a.t numa•i la propa
ganda şi la deciretairea stării de a·sediu pe î•nt·reg ter:toriu·I 
Co·rpu·'.ui I Armată, ei folosi·nd fre·cvent ba·nde:e de bătău·şi, 
bairiere·le la i·nt·ra:r·ea în oraşe şi sate, jandarmii şi întreg apa
ratul admiinis~:rat·iv, la· fo!suri şi samavo:inicii de tot fe:u1:. Nu
mărul mme de votu1ri obţi,nute totu?i de ei se datioreşt·e ~; fap
tului că în ju·deţ.e'.e o:teniei, datori·tă s:abei dezvo·:tări a in
dust·riei, nu exista un număr mare de mu·ncit·:i,;i. De asemeni, 
în această perioadă activitai:ea Partidu'.ui Comuinist a fost 
mu:t îng·reunată de '.ipsa unităţii, ,,de neînţe'.egerea şi newno·aş
terea aprofundată a rea1:i 1tăiţi.:oir şi piro:::·esefor s:icia1'.-po>i·tice ... 
de colaboirarea cu· a•'.t•e forte muncitoresti si democr.a~i:e". •u7 

Totuşi, Partidul Comunisit ·af'.·at în i'.egalifo·te', a ap'.kat o tac
tică e!astică, reia-listă, pairticipînd indirect la cionfrnnt-area· po
litiocă prin Blocu:: Muncitoires•c Ţăirănes•c, î·n scopu1I de a .upta 
pentru asigurarea dreptu~i,'.or cetăţeneşti. în ·afog·e,ri·l·e &n iu
j.j.e 1927, datori.~ă stării de aisediu şi a abuzurilor libera:i·lor, 
nici U·n rep•rezentat a·I B.M.Ţ. nu a aju·ns în pa1r:1amentul ţării. 
Cele 472 d-e voturi obţinut•e demonsfrează că rartidu1I Cornu-
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n!st depăşise urmăriJe i·!egailizării din 1924 şi în anu•l 1927 era 
în perioada în caorie căuta noi fo~me, noi metode de apropie
re fa.ţ.ă de mase. Tn Mehedinţi exista, o organiz.atie puternică, 
luoru dovedit şi de n1ume1ro·a1se!e pi·edici pu•se B.M.T. î·n des
făşu:rnrea campani1ei ·e·l.ed'omle. 

A.legeirile din iu:ie 1927 au constituit o şcoală pentru co
munişti, unde a· exi1stat pis-ibilita~ea ext·ro·gerii ulflor învăţă
minte, fo':ositie în a·!egeri·:e din anul următor. 
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