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ŞTIRI DESPRE JUDEŢUL VLAŞCA 

ÎN ZIARUL SOCIALIST "LUMEA NOUĂ" (1894-1900) 

 

 

Punerea în valoare a istoriei locale în contextul istoriei naţionale şi chiar 

internaţionale este o preocupare constantă a istoricilor români din trecut şi din 

prezent. Pe această linie de preocupări se înscrie şi această lucrare care se 

doreşte o contribuţie la punerea în lumină a istoriei judeţului Vlaşca, deci, 

implicit şi a oraşului Giurgiu. 

Prin paginile ziarelor şi revistelor editate de organizaţiile muncitoreşti şi 

socialiste, constatăm prezenţa permanentă şi  tot mai activă a proletariatului pe 

tărâmul luptei politice din ţara noastră. Apărute în condiţii vitrege, cu mari 

sacrificii din partea unor grupuri de muncitori şi intelectuali socialişti, ele 

constituie un bun de preţ al clasei muncitoare1.  

Informaţii deosebit de utile despre judeţul Vlaşca, şi mai ales despre 

mişcarea muncitorească giurgiuveană, ce le dorim reconstituite cât mai fidel 

posibil, găsim în paginile ziarului "Lumea nouă" organul de presă  al 

P.S.D.M.R. 

Făurirea Partidului Social-Democrat al Muncitorilor din România a intrat 

în istoria ţării noastre ca un moment de excepţională  însemnătate pentru 

destinele luptei revoluţionare a proletariatului şi a maselor muncitoare, ca 

momentul care marchează înfăptuirea organizării politice a clasei muncitoare pe 

scară naţională2. 

Odată cu făurirea P.S.D.M.R. s-a pus problema apariţiei unui cotidian 

muncitoresc care să continue activitatea ziarului săptămânal "Munca". Eforturile 
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depuse  au fost încununate de succes la 2/15 noiembrie 1894 când a apărut 

"Lumea Nouă", organ zilnic al social-democraţiei române, sub direcţia 

Consiliului General al Partidului3. 

"Lumea Nouă" ie organul muncitorimii din România, ce va reprezenta  

interesele acestei muncitorimi. Dar "Lumea Nouă" nu ie numai un organ al 

muncitorimii, ci şi un organ social-democrat, un organ socialist, deci ca atare  va 

înfăţişa toate chestiile din punct de vedere socialist. Veacul ce se apropie e 

veacul socialismului. Dar până la victoria  socialismului sunt probleme uriaşe ce 

se ridică şi cer dezlegare. "Lumea Nouă" ocupându-se în special de toate noile 

probleme sociale, din punct de vedere al socialismului va fi folositoare nu numai 

societăţii de azi ci şi celei de mâine, ba chiar celor ce nu ne cunosc. Şi chiar şi 

vrăjmaşilor noştri. Desigur e vremea ca alte idei şi principii să iasă în 

publicitatea zilnică, ie prea devreme ca alte puteri să ia parte la luptele politico-

sociale. Puterea ce începe să se ridice acum e social-democraţia, iar organul ei 

este acest ziar"4. 

În cursul apariţiei ziarului "Lumea Nouă" se pot distinge trei serii: prima 

serie corespunde apariţiei ziarului ca organ zilnic (noiembrie 1894 – noiembrie 

1898); a doua serie ca organ săptămânal (noiembrie 1898 – iulie 1899), iar 

ultima serie cuprinde perioada următoare  trădării "generoşilor" (11 iulie 1899) 

până la sfârşit (1 - 13 octombrie 1900)5. 

Încă de la începutul apariţiei ziarului găsim în coloanele sale ştiri despre 

mişcarea muncitorească din Giurgiu, şi nu întâmplător. Porturile, cu specificul 

lor, viaţa muncitorilor portuari cu trecutul lor de luptă sunt adevărate leagăne ale 

mişcării muncitoreşti din România. Între acestea Giurgiu ocupă un loc distinct.  

Începând cu cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea, când 

economia României face paşi însemnaţi pe calea dezvoltării capitaliste, s-a 
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trecut la forme de luptă mai organizate, cu un caracter colectiv mai larg. Printre 

acestea se înscrie  şi greva lucrătorilor de la construcţia căii ferate Bucureşti-

Giurgiu (1869)6. 

Un mare ecou în ţară şi străinătate a avut greva căruţaşilor bivolari din 

Giurgiu din 1873, grevă reprimată în sânge de guvernanţii vremii7. În 1875 are 

loc o mişcare  a muncitorilor austrieci şi francezi aduşi să execute lucrări de 

dragaj, pentru plătirea salariilor8. 

Cu ajutorul asociaţiilor profesionale şi ale cercurilor muncitoreşti, 

proletariatul din centrele industriale importante ale ţării a declarat o serie de 

greve pentru obţinerea principalelor sale revendicări: mărirea salariilor, 

reducerea zilei de lucru, repausul duminical, îmbunătăţirea condiţiilor de lucru 

în ateliere. Dintre luptele muncitoreşti care au avut loc în această perioadă 

amintim  şi greva căruţaşilor din portul Giurgiu din 1885. Luptele greviste au 

contribuit la dezvoltarea conştiinţei de clasă a muncitorilor şi a solidarităţii 

împotriva exploatatorilor9. 

După 1880 – odată cu lărgirea propagandei socialiste în rândul 

muncitorilor şi cu răspândirea ideilor marxiste în România, mişcarea  din porturi 

a căpătat forme tot mai perfecţionate10. Astfel în 1888 are lor o nouă grevă a 

căruţaşilor care nu au mai transportat cereale la Smârda, până nu le-au fost 

satisfăcute cererile de către antreprenori11. Socialiştii au desfăşurat munca de 

organizare şi în portul Giurgiu, îndemnând pe muncitori să sprijine crearea unui 

club al muncitorilor cât şi a unui partid al muncitorilor, iar în preajma făuririi 

P.S.D.M.R., în 1892, are loc o nouă grevă a căruţaşilor condusă de Iovan 

Iordan12. 
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"După constituirea P.S.D.M.R., socialiştii au intensificat munca în porturi 

pentru înfiinţarea unor organizaţii de clasă, proletare. Muncitorii portuari au fost 

chemaţi să se înscrie în noul partid.13 

Muncitorii din Giurgiu au început şi ei să acţioneze pentru înfiinţarea unui 

club muncitoresc. Aici însă acţiunile de organizare a clubului au fost împiedicate de 

câţiva anarhişti care existau în oraş. Muncitorii au acţionat însă hotărât, 

excluzându-i de la diferite întruniri, cerând Consiliului general al P.S.D.M.R. să 

trimită delegaţi din partea conducerii partidului care să participe la festivitatea de 

înfiinţare a clubului din 4 septembrie 189414. 

Consiliul general al P.S.D.M.R. a trimis la Giurgiu pe Alexandru Ionescu 

pentru a îndruma clubul muncitorilor din acest oraş. În comitetul executiv au fost 

aleşi Alexandru Grozovici (secretar). Scarlat Pop, Ioan Opriş, Leon Graber, Nicolae 

Subotici (membrii). Astfel la Giurgiu a luat fiinţă al doilea club muncitoresc din 

porturi după cel de la Galaţi15. Odată cu înfiinţarea clubului mişcarea 

muncitorească din Giurgiu s-a întărit din punct de vedere organizatoric şi politic16. 

Ca urmare acţiunile revendicative s-au intensificat. Muncitorii din acest port cereau 

reducerea orarului de lucru de la 16 la 12 ore pe zi, micşorarea cantităţii încărcate în 

saci de la 6 la 4 dubli decalitri. Patronii au fost nevoiţi să satisfacă cererile 

muncitorilor17. 

Activitatea clubului muncitorilor din Giurgiu, modul în care el a sprijinit 

revendicările clasei muncitoare şi a luat poziţie în apărarea celor nedreptăţiţi 

împotriva abuzurilor guvernanţilor, cât şi legăturile cu partidul, sunt pe larg 

prezentate în coloanele ziarului "Lumea nouă". 

O primă relatare înserată la rubrica "ştirile zilei" este relevantă. "Membrii 

clubului din Giurgiu sunt cu stăruinţă rugaţi a veni Duminică 6 noiembrie a.c. la 8 
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ore, seara, sala Ştefan Mihăilescu (Ciobanul), fiind la ordinea zilei chestii foarte 

însemnate. 

P.S. La Alex. Grozovici se află de vânzare broşuri socialiste18. Ştire 

importantă ce pune în lumină răspândirea ideilor socialiste prin întruniri şi 

răspândirea de broşuri socialiste prin intermediul secretarului clubului 

muncitorilor din Giurgiu  Alexandru  Grozovici. 

Represiunile împotriva clubului muncitorilor nu au întârziat să se manifeste 

şi ele sunt relevate în coloanele ziarului sub titlul "Infamia poliţiei din Giurgiu". 

"Un prieten din Giurgiu ne scrie că Duminică seara poliţia locală a invadat 

clubul muncitorilor cu quardişti şi comisari, căutând să sperie pe muncitori şi a-i 

face să renunţe la organizaţia lor care are ca scop ajutorarea în caz de boală şi 

moarte. Între năvălitori ierau poliţaiul oraşului, doi comisari, doi subcomisari şi 

mai mulţi quardişti şi au venit tocmai la sfârşitul şedinţei când fiecare muncitor se 

pregătea să plece în mod liniştit pe la casa lui. Negăsind nici un motiv de arestare 

poliţia s-a mărginit a lua interogatoriul mai multor membrii. A doua zi câţiva dintre 

muncitori au fost chemaţi la poliţie dimineaţa şi ţinuţi să aştepte până la amiezi, 

apoi li s-a spus să vie la orele 2. Unul dintre muncitori însă a fost arestat şi crunt 

bătut de către zbirul poliţienesc, comisarul C. Ionescu, pentru cuvântul că 

muncitorul face parte dintr-o organizaţie socialistă. Protestând împotriva acestei 

infamii a poliţiei din Giurgiu, întrebăm Guvernul: cum de permite agenţilor săi ca 

fără nici o formă legală să calce localul unui club desăvârşit pacinic şi în 

îngrădirea legilor, să aresteze muncitorii şi să-i  bată în chip tâlhăresc"19.   

Reiese clar orientarea "desăvârşit pacinică" a Consiliului general al 

partidului unde oportuniştii deţineau majoritatea încercând "să reducă importanţa 

organizaţiilor muncitoreşti din ţară, şi în special a cluburilor muncitorilor, acestea 

rămânând în concepţia lor, cu precădere nişte localuri de întâlnire a membrilor 
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afiliaţi partidului, localuri  de  ţinere a unor discursuri cu scopul atragerii de noi  

simpatizanţi"20. "(…). Noi însă sfătuim pe prietenii din Giurgiu de a nu se 

descuraja de aceste  încercări ale poliţiei. Fapta săvârşită de poliţie ie o călcare a  

legilor şi Constituţiei ţărei, care garantează libertatea asociaţiunilor întru cât iele 

nu depăşesc calea legală. Orice muncitor în ţară la noi are dreptul de a se 

organiza şi a face societăţi pentru a se lumina şi ajuta  în chip reciproc, în caz de 

boală şi moarte. De aceia membrii clubului din Giurgiu ar trebui să dea în  

judecată poliţiea pentru călcarea şi nesocotirea legilor şi mai ales pentru  faptul 

torturării muncitorului arestat. Vom revenii"21. 

Conştiente că "pe calea legalistă" nu vor fi obţinute drepturile clasei 

muncitoare "elementele înaintate luptau ca fiecare club muncitoresc să devină un 

punct de sprijin în munca de agitaţie şi propagandă, precum şi în munca 

organizatorică practicată în rândurile maselor. Ele urmăreau ca printr-o activitate 

susţinută să contribuie la dezvoltarea conştiinţei maselor, să lege rezolvarea 

revendicărilor imediate de sarcinile generale ale partidului, să transforme fiecare 

iniţiativă organizatorică într-o acţiune de unire de clasă,  să conducă toate 

formele de manifestare a clasei muncitoare. Tocmai din această cauză, problema 

organizatorică, ridicată de elementele înaintate,  a fost supusă discuţiei la toate 

congresele P.S.D.M.R."22. 

Represiunea împotriva clubului muncitorilor din Giurgiu s-a manifestat şi 

prin folosirea de către autorităţile centrale şi locale a "legii expulzărilor" *.   

Guvernele făceau abuz de aplicarea acestei legi,  lovind fără cruţare oameni ce 

nu puneau în pericol securitatea statului şi în afară de aceasta o mare parte din ei 

nici nu erau străini. 

Abuzurile săvârşite prin aplicarea acestei legi întreceau toate marginile 

când erau îndreptate împotriva clasei muncitoare, nu puteau lăsa indiferent 
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partidul muncitorilor. El a întreprins o viguroasă campanie împotriva acestei 

legi, cerând abrogarea ei23.      

Ziarul "Lumea Nouă" s-a făcut ecoul acestei campanii publicând şi o serie 

de articole ce condamnă folosirea acestei legi în Giurgiu. 

"O telegramă din Giurgiu ne vesteşte că printr-un ordin ministerial, patru 

muncitori, membrii ai clubului social-democrat din Giurgiu, au fost avertizaţi să 

părăsească ţara în 24 de ceasuri. Un raport al poliţaiului, necontrolat de nici o 

autoritate superioară a decis pe guvern să smulgă din sânul familiilor patru 

oamenii, să dea cea mai crâncenă lovitură în existenţa şi în neînsemnatul lor 

avut"24. 

Numele expulzaţilor etichetaţi de prefect şi poliţai ca vagabonzi fără lucru 

sunt: M. Subotici, Abraham Franko, Laioş Bodor şi Lucaciu Belciug. Aceştia 

erau în realitate muncitori cinstiţi "iar cetăţenii giurgiuveni îi cunosc 

îndeaproape, mai ales că unii dintr-înşii au chiar prăvălii în Giurgiu". Subotici şi 

Franko au trecut la Rusciuc, iar ceilalţi doi au fost expulzaţi prin Predeal25. 

Caracterul antimuncitoresc al acţiunii reiese limpede din corespondenţa 

specială a ziarului privind expulzările din Giurgiu. "Se ştie că în Giurgiu s-a 

constituit de câteva luni un club al muncitorilor pe lângă care s-a întemeiat o 

secţiune de ajutor pentru caz de boală şi moarte. Poliţia care nu poate vedea cu 

ochi buni organizările muncitorilor, chiar când aceste n-au alt scop decât 

ajutorul mutual, a crezut de cuviinţă să-şi vâre nasul sub cuvântul că muncitorii 

din Giurgiu citesc la clubul lor broşuri socialiste, ca şi cum în ţara această n-are 

omul dreptul de a gândii într-un mod sau altul şi mai ales de a studia cestiunea 

socială"26. De remarcat efectul contrar al acţiunii poliţaiului oraşului "zbirul 

Malaxa", acuzat de răzbunări personale care nu numai că nu a reuşit să 

descurajeze pe cei expulzaţi, dar să întărească hotărârea acestora de a lupta 
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pentru cauza ideilor socialismului. "Ie de notat însă că expulzaţii ierau curajoşi, 

în special Franko care nu luase parte la nici o manifestaţie politică, declară că de 

acum va lupta, ori unde se va duce pentru cauza socialismului"27.  Solidaritatea 

giurgiuvenilor este exemplară şi promptă. În ciuda măsurilor represive luate de 

poliţia oraşului care a încercat să risipească mulţimea adunată la gară încât "a 

lipsit foarte puţin ca să nu se întâmple o ciocnire între agenţi şi public", orăşenii 

ce au condus pe o parte din expulzaţi la gară, au deschis o listă de subcripţie 

strângând un fond "pe care l-au împărţit expulzaţilor şi familiilor lor"28.       

Represiunea expulzaţilor din Giurgiu a continuat şi după ce aceştia au 

părăsit oraşul îndreptându-ne spre frontiera din acea vreme, Predeal.  Opriţi un 

timp în Bucureşti în stare de arest, supuşi prin abuz la munci umilitoare,  

încălcându-se chiar prevederile legii în sine, ceea ce a determinat partidul 

muncitorilor prin intermediul ziarului "Lumea nouă" să protesteze chemând la 

respectarea demnităţii umane "cel puţin să se lase expulzaţilor măcar mângâierea 

de a fi fost trataţi omeneşte când sunt azvârliţi afară din ţară"29.      

Politica conjuncturală a guvernului conservator este criticată aspru în 

coloanele ziarului în campania acestuia pentru abrogarea legii expulzărilor. "Ar 

crede cineva că guvernele burgheziei noastre de toate culorile, fac legi numai cu 

scopul de-a le călca, nu de a le aplica. Această stare de anarhie permanentă şi de 

domnie a bunului plac, începe cu constituţia şi sfârşeşte cu cele mai mici 

regulamente (…). Si notaţi că oamenii care fac astăzi din legea expulzărilor, o 

ruşine pentru ei şi pentru ţară, au  protestat cu energie contra ei când se găseau 

în opoziţie şi au făgăduit că o vor desfiinţa de îndată ce vor ajunge la putere. 

(…) ziariştii liberali, ziariştii democraţi şi muncitorii socialişti beneficiază însă 

de legea expulzărilor cu vârf şi îndesat"30. De aplicarea acestui tratament 

muncitorilor socialişti de către guvernanţi au beneficiat şi muncitorii străini din 
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Giurgiu, ce au fost expulzaţi "împotriva celor mai elementare regule de 

bunăvoinţă şi umanitate"31.   

Partidul muncitorilor prin intermediul ziarului "Lumea nouă" combate 

legea expulzărilor, atrăgând atenţia asupra consecinţelor expulzării muncitorilor 

străini şi români, asupra dezvoltării economice a României. Dorind să aplice 

"legea minelor"* pentru care "concursul lucrătorilor străini ie indispensabil",  

guvernul era pus în faţa a două alternative: să nu primească pe lucrătorii străini 

"care au idei politice neplăcute guvernanţilor" şi astfel să paralizeze aplicarea 

legii, "sau să se facă odios în ochii tuturor expulzând mii şi mii de oameni" 

vinovaţi că nu gândesc precum guvernanţii32. 

Ecoul protestelor împotriva expulzărilor din Giurgiu s-a făcut simţit prin 

decizia guvernului da a revoca decretele de expulzare împotriva ziariştilor  

Hussar şi Ciurcu33. Ziarul atrage atenţia asupra acestei manevre guvernamentale, 

"faptul că această  revocare  vine în mijlocul protestărilor contra expulzărilor din 

Giurgiu, trădează vădit intenţia guvernului de a deruta opinia publică", manevră 

ce se întoarce împotriva guvernului "dovedind infamia expulzărilor din Giurgiu 

şi totodată atrăgând atenţia asupra tristei deosebiri "ce se face între aşa numiţii 

tineri culţi şi muncitori"34.  Se cere a se protesta vehement în cameră şi in presă 

şi nu numai împotriva expulzării intelectualilor cât şi împotriva expulzărilor 

muncitorilor. "În contra expulzării lui Ciurcu, lui Husar  etc. s-a protestat 

necontenit, deputaţii din cameră şi ziarele agitau chestia şi înfierau guvernul cu 

cea mai mare energie şi la urma urmei guvernul ie silit să cedeze. Agitatu-s-a   

chestiunea expulzării atâtor şi atâtor muncitori? NU. Aceştia se tratează ca 

vagabonzi (…). Pentru aceştia nici o consideraţie"35. 

   Articole împotriva expulzărilor din Giurgiu şi a consecinţelor lor s-au 

bucurat de semnătura unor ziarişti cunoscuţi din acea epocă ca: M. Dobrin, N. 
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Quinez,  I. Theodorescu.  Campania legii expulzărilor,  a fost strâns legată de 

politica electorală a partidului. "Declarăm  că una din condiţiile pe care le vom 

cere la viitoarele alegeri,  acelora care vor solicita voturile social-democraţilor, 

va fi desfiinţarea acestei legi infame"36. Acţiunea pentru abrogarea legii  

expulzărilor era pusă de conducătorii socialişti pe acelaşi plan cu o altă 

revendicare majoră a clasei muncitoare, votul universal.  Atâta însemnătate au 

acordat  conducătorii partidului muncitorilor campaniei împotriva  acestei legi,  

încât, la Congresul al III-lea  din 1895, această problemă a  fost pusă la ordinea 

zilei37. 

La 4 aprilie 1895 s-a deschis la Bucureşti, al III-lea Congres  al social-

democraţiei române. Au participat 91 de delegaţi reprezentând 8 cluburi şi 10  

societăţi afiliate la partid. Clubul muncitorilor din Giurgiu  era  reprezentat de 2 

delegaţi38. A fost singurul congres din cele şase la care a participat şi clubul 

muncitorilor din Giurgiu. 

Congresul s-a făcut ecoul elementelor proletare ce nu erau mulţumite de 

activitatea  Consiliului general ce voia să impună o orientare  strict legalistă. A  

fost propus un nou statut al partidului ce să  întărească democraţia internă de 

partid şi implicit să întărească organizaţiile de partid locale. Congresul a respins 

proiectul de statut şi a amânat problema reorganizării interioare a partidului  

pentru viitorul congres39.        

Datorită lipsei unor principii clare de organizare Partidul  social-democrat 

al muncitorilor din România, se prezenta ca un  partid necimentat, cu toate că a 

reunit organizaţiile muncitoreşti  din ţară care ţineau legătura cu Consiliul 

general. Caracterul de  cerc al mişcării s-a menţinut în bună măsură şi după 

făurirea  partidului. Datorită acestui  fapt cluburile muncitoreşti din numeroase  
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localităţi din ţară aveau o scurtă existenţă,  se  desfiinţau  sau erau în continuă 

reorganizare40.        

În perioada următoare Congresului al III-lea al P.S.D.M.R., la care 

participă şi delegaţi ai clubului muncitorilor din Giurgiu,  acest club trece  

printr-o fază dificilă, desfiinţându-se,  pentru a se reînfiinţa pentru puţină vreme 

în 1897.        

"În Giurgiu a încetat din viaţă lucrătorul Scarlat Popp unul din 

întemeietorii clubului social-democrat din acea localitate.  Popp şi-a câştigat, 

prin activitatea sa, un drept la recunoştinţa  prietenilor şi fraţilor lor de muncă"41. 

Dispariţia lui  Popp,  membru al comitetului executiv al clubului muncitorilor 

din Giurgiu, al doilea din ţară, înfiinţat la 4 septembrie 1894,  a fost desigur o 

grea pierdere pentru clubul socialist din localitate.         

Prezent şi în una din cele mai viguroase campanii dusă de partidul 

muncitorilor, cea pentru votul universal, clubul  muncitorilor din Giurgiu este 

prezent cu un membru în "Liga votului  universal"*.          

"Aderări la liga votului universal, Nicolae Ionescu,  cizmar,  Giurgiu"42.         

Muncitorii giurgiuveni au folosit şi arma grevei. Alături  de muncitorii din 

port, muncitorii brutari şi croitori au  luptat  pentru condiţii mai bune de lucru. 

Deşi aceste greve nu au avut  amploarea celor similare din ţară, ele merită a fi 

consemnate fiind mai puţin cunoscute, ecoul lor găsindu-şi locul în paginile  

ziarului "Lumea nouă" sub titlul "Greva brutarilor din Giurgiu".  "Între brutari şi 

administraţia comunală din Giurgiu, ivindu-se  de câteva zile nişte neînţelegeri, 

toţi brutarii din Giurgiu  s-au  pus de eri în grevă.  Administraţia a fost nevoită 

ca eri  şi azi  să aducă pâine din Bucureşti pentru a nu lăsa populaţia fără pâine43. 

Ziarul nu dă amănunte despre desfăşurarea  grevei, dar menţionează că: "Greva 

brutarilor din Giurgiu,  continuă. Vreo patru dintre brutari continuă a fabrica 
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pâine în vechile condiţii44. Cauza  grevei a fost  desigur dorinţa lucrătorilor de a 

ridica preţul pâinii  şi de aici desigur creşterea salariilor. Acţiunea pare a fi 

eşuat.  "Greva  brutarilor din Giurgiu e pe cale a înceta. Se crede că  toţi brutarii 

vor renunţa de a ridica preţul pâinei, care nu e de fel justificat"45. Etichetarea 

acţiunii şi cerinţele muncitorilor brutari giurgiuveni ca nejustificată este cel 

puţin de neînţeles pentru coloanele unui ziar socialist. Lucrurile sunt mai clare în 

relatările despre greva muncitorilor croitori din Giurgiu,  grevă  reprimată de  

poliţie. De data aceasta ziarul apără interesele muncitorilor. "Frantz Placata,  

patron croitor din Giurgiu, uitând că a fost  şi dânsul lucrător,  şi vrând să-şi 

mărească averea  colosală ce  o  are,  s-a apucat să scadă preţul lucrului cu 20  la 

sută.  Din această pricină 13 lucrători se puseră în grevă, cerând starea de lucruri 

de mai înainte. Un lucrător voind să-i înlocuiască, dânşii s-au dus la el să-l 

sfătuiască să nu le ia locul"46. În faţa solidarităţii muncitorilor poliţia arestează 

pe muncitori sub pretextul că "în ţara românească n-au dreptul la grevă"47, 

silindu-i să accepte condiţiile patronului sau să plece. De  remarcat este faptul că 

în faţa represiunii poliţieneşti se recomandă calea legală.  Se face apel la 

alcătuirea de "Societăţi pe  bresle"  şi la formare clubului muncitorilor din 

Giurgiu afiliat la Partidul Muncitorilor, ca singura cale de a obţine drepturile 

muncitorilor"48.  

Cert este că în 1896 –  clubul muncitorilor din Giurgiu  se desfiinţase, fapt 

constatat şi de un important articol din "Lumea nouă"  intitulat "Societăţi pe 

bresle" şi semnat de Z. Cobuz"49.  

"Experienţa din trecut ne va fi o bună călăuză pentru viitor. Şi aici e locul 

de a ne întreba: Din ce pricină unele cluburi întemeiate de  o  mână de inşi 

entuziaşti, au lâncezit sau chiar au dispărut? 
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De ce a dispărut clubul  din  Giurgiu (...). Atât la Giurgiu cât şi în alte 

localităţi  prietenii întemeietori ai cluburilor au crezut de cuviinţă că  îndată ce 

au pus temeliile unui astfel de organizaţii, sarcina unui socialist, a unui 

propagandist e sfârşită. Odată clubul întemeiat, se  credea că muncitorii vor veni 

nechemaţi la întrunirile noastre, iar ce va fi pe urmă,  se va vedea (…). Un club 

nu  poate fi puternic, pe câtă vreme nu are ca sprijin în jurul său societăţi şi  

sindicate  de  muncitori afiliate la Partid (…). Pe de altă parte, cel mai  bun 

mijloc de propagandă a ideilor socialiste între muncitori, calea  cea mai nimerită 

pentru a veni  în  contact  cu muncitorii,  e organizarea lor în  societăţi pe bresle, 

fără deosebire  de naţiune şi de religiune.  În adevăr, muncitorii  de  aceiaşi 

meserie se pot mai bine uni, pentru că au aceleaşi interese de breaslă (…). 

Cluburi puternice   în toată ţara şi  pe lângă dânsele societăţi de muncitori pe 

bresle, afiliate la partid –  iată încă o dată care trebuie să fie ţinta 

propagandiştilor noştri pentru a se întări puterea Partidului Muncitorilor"50. 

Eforturile pe  calea  centralizării  organizaţiilor  sindicale  muncitoreşti: de 

înfiinţare a lor,  la care se referea ziarul "Lumea nouă", s-au concretizat  prin 

înfiinţarea la 9 decembrie 1896 a Uniunii sindicatelor breslelor. S-a subliniat 

necesitatea organizării muncitorilor, a întăririi caracterului de clasă al   

organizaţiilor sindicale, îmbinarea luptei economice cu cea politică, fapt 

semnificativ pentru orientarea revoluţionară a muncitorimii51.  

Ca urmare a acestei acţiuni la sfârşitul anului 1899 s-au creat organizaţii 

profesionale muncitoreşti ce cuprindeau 53 de centre de pe întreg teritoriul ţării. 

Unele centre au cunoscut pentru prima dată prezenţa unor organizaţii sindicale 

muncitoreşti, printre care şi Giurgiu52.  

De altfel reorganizarea clubului muncitorilor din Giurgiu fusese pusă încă 

din 1896, atunci când se ceruse conducerii partidului sfaturi privitoare la modul 
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de organizare. Într-un important articol intitulat "Mai multor" Ioan Nădejde ruga 

"pe cei de la (...) Giurgiu, să nu piardă vreme, să se adune câţi mai mulţi şi să 

declare printr-un proces-verbal cercul de studii sociale sau clubul format. Chiar 

prin procesul-verbal trebuie să declare că admit programul teoretic şi practic al 

partidului social-democrat al muncitorilor din România şi să ceară afilierea la 

consiliul general din Bucureşti la redacţia Lumei Nouă. Statute, broşuri, numere 

din Lumea Nouă trebuie să comande pe dată şi să înceapă a le răspândi şi 

discuta. (…). Pe de altă parte, fiecare membru al grupei va ţinea ca o datorie 

sfântă de a avea o bibliotecă socialistă a sa şi a citi zi cu zi ziarul Lumea nouă 

(…). De asemenea trebuie trimese la Lumea Nouă corespondenţe din localitate 

pentru a interesa pe localnici, dar trebuie de ales numai acele întâmplări care au 

şi interes sau însemnare generală. Se menţinea preponderenţa caii legaliste de 

urmat în acţiunile muncitorilor. "Deci, prieteni, organizaţi-vă, nu va temeţi, dar 

nici nu provocaţi, fiţi energici dar liniştiţi şi legali în lupta voastră"53.        

Problema situaţiei muncitorilor, a organizării lor sa fost reluată la 

Congresul al IV-lea al Partidului Social-democrat  al muncitorilor din 

România*, unde, pentru prima oară în istoria acestui partid, majoritatea 

delegaţilor erau din rândurile clasei muncitoare"54. Congresul a votat o moţiune 

privind organizarea cluburilor muncitoreşti în care se arăta: "Toate  organizaţiile 

şi cluburile ce se vor înfiinţa numai atunci vor fi  recunoscute ca afiliate la partid 

când vor trimite un proces-verbal iscălit  de membrii ce îl formează şi de 

delegatul special  trimis de Consiliul general al partidului"55. De asemenea, 

Congresul însărcinează Consiliul general a studia "chestia lucrătorilor  din  

ateliere şi a muncitorilor din porturi, aşa încât la viitorul congres să se prezinte 

rapoarte în regulă, care să uşureze hotărârile congresului"56. După Congresul al 

IV-lea s-a reorganizat după o perioadă de stagnare clubul muncitorilor din 
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Giurgiu. "Un număr de muncitori din Giurgiu ne trimet vestea bună că de la 1 

ianuarie se înfiinţează acolo clubul muncitorilor afiliat la partidul social-

democratic. S-a hotărât înfiinţarea unei biblioteci. Trimetem cele mai călduroase 

urări pentru reuşita şi prosperitatea organizaţiei social-democratice 

giurgiuvene57.  

În coloanele ziarului "Lumea nouă"  găsim în perioada iulie 1897 – august 

1898 articole ale corespondenţilor din Giurgiu ai ziarului. Corespondenţele 

locale aduc în discuţie probleme diverse ale vieţii economice, politice şi sociale 

ale Giurgiului şi judeţului Vlaşca.        

Primele corespondenţe sunt semnate de "Bivolar", pseudonim neales 

întâmplător ţinând seama de tradiţia de luptă a muncitorilor căruţaşi bivolari.       

Sub rubrica "Scrisori din ţară", se pomeneşte despre inundaţiile din vara anului 

1897 şi de repercusiunile lor asupra judeţului. "Dacă Giurgiul a scăpat, toate 

satele din împrejurimi, cari nu sunt puţine, precum şi toată terasa au fost înecate. 

Populaţia săracă a Giurgiului, care-şi avea semănăturile afară din oraş a rămas 

săracă lipită pământului. Nu mai vorbim de ţărani. Aceştia nu şi-au putut scăpa 

măcar porumbul de mâncare". Este criticată nedistribuirea echitabilă a 

ajutoarelor trimise satelor distruse de inundaţii cum ar fi comuna Gostinu, de 

unde se redă plângerea unui ţăran. "Da ce crezi d-ta, că să fim şi noi ajutoraţi cu 

ceva? Ia! a venit sub prefectul de a cerut o listă de care a păgubit mai mult şi 

primarul s-a scris pe el întâiu şi cu consilierii şi pe noi nu ne-a pus cu nimic"58. 

Proasta administraţie, domnia bunului plac,  folosirea presei în folosul 

disputelor dintre partidele politice ale claselor dominante, fac obiectul unei alte 

relatări."Dacă avem în Giurgiu un primar şi o administraţie, dacă vom avea un 

prefect în locul d-lui P. Cristu, să nu se creadă că aceştia administrează. NU!  

este altcineva care conduce judeţul şi comuna după bunul său plac (...) d. 
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Epurescu* este tot în  judeţul  nostru.  El e, de fapt,  primar, el e prefect, el e 

consiliul comunal,  el încasează mită,  el tot. Nimic nu se face în Giurgiu fără  

prealabila aprobare a lui Epurescu (…). Dacă aşi zice că n-avem ziar în Giurgiu  

atunci s-ar ofensa Anunţătorul Giurgiului,  căruia Giurgiuvenii trebuie să-i 

mulţumească că au unde se înjura unii pe alţii. Trebuie să aducă bun venit, 

jurnalul acesta, căci oricine voieşte să publice vreun articol, n-are decât să 

plătească şi să i se publice. Deocamdată conservatorii plătesc mai mult şi de 

aceea jurnalul este al lor"59. 

O interesantă relatare a corespondentului giurgiuvean la ziarul "Lumea 

nouă",  în raport de situaţia muncitorilor din port  o găsim odată cu trecerea prin 

Giurgiu în drum spre Rusciuc a prinţului Bulgariei, Stranie alăturare şi aparent,  

contradictorie.  

"În sunetul imnului bulgar, prinţul coboară din vagon, urmat  de colonelul 

Ivanov de  Stoilov şi  alţii.  Se fac prezentările obişnuite. Prinţul a plecat cu 

vaporul  Krum.  Îndată s-a auzit pe malul celălalt o explozie şi imediat un fum 

alb şi gros s-a răspândit pe tot cerul. Explozia a fost aşa de tare încât s-a 

cutremurat tot Giurgiul.  Explozia a fost la pirotehnie care a început a arde (…) 

cu  ocazia venirii prinţului administraţia a interzis orice muncă  în port de la ora 

12 în sus. Era s-o interzică pe toată ziua,  dar  i-a fost frică  faţă  de murmurele 

hamalilor  şi a căruţaşilor (bivolari). Protestăm  în contra acestei interziceri de a 

muncii. Dacă suveranii voiesc să-şi vază de chefuri şi să se plimbe, să nu 

silească cel puţin pe sărăcime ca să moară de foame"60. 

Teama autorităţilor de reacţia muncitorilor portuari este evidentă, cu toate 

acestea "soluţiile" propuse sunt conciliatorii, de compromis, de consideraţie 

chiar faţă de proprietarii "mai puţin lacomi". "Ca în toată ţara pâinea s-a scumpit 

şi la noi. Cu toata acestea populaţiunea săracă a Giurgiului are să mulţumească 



MIRCEA ALEXA 

21 

d-lui Iohan Harriah, care îi dă pe zi 3-4ooo pâini pe preţul de 20 ct., cântărind 

fiecare 1 kilo şi ceva. Brutăria d-lui Harrich  e instalată într-un mod cu totul 

modern şi luminată cu  electricitate.  Intrarea e liberă astfel ca fiecare poate să 

controleze modul de  fabricare. Desigur că d. Iohan nu face aceasta din iubire 

pentru săraci,  totuşi e de lăudat că nu e prea lacom"61.       

După refacerea temporară a clubului muncitorilor din Giurgiu, 

corespondentul giurgiuvean pentru ziarul "Lumea nouă" îşi schimbă  

pseudonimul în acela de "Hamalbaşa". Nu avem de unde şti care era numele  lui 

real, dar faptul că este acelaşi corespondent  care  semna "Bivolar" ne-o spune 

chiar el în deschiderea primului articol din cele două ample relatări despre 

situaţia economico-socială a oraşului Giurgiu.  

Prieteni, m-aţi rugat a vă mai scrie de-aici, dar ce  aşi putea să vă scriu? 

Aceeaşi stare ca la corespondenţele mele din anii trecuţi62.       

Articolele intitulate sugestiv Giurgiu sunt scrise voit ironic, trădând un 

corespondent bine informat, instruit, caustic. "Tot lipsă de liceu, lipsă de 

biblioteca gimnaziului, lucrări ce ni se promit de vreo două trei decenii (...). 

Acelaşi compasism, aceleaşi petreceri (...) în aceleaşi localuri din colţurile 

străzilor Ştefan  cel Mare şi Portului (...), ba să nu mint s-a făcut o societate de  

minori cu scopul de cultură (...).  Pe cale materială am făcut progrese. S-au pavat 

străzile principale, s-au făcut oare şi care plantaţii şi au de gând cei de la comună 

să facă şi câteva grădiniţe. S-au mai adus încă şi opt statui, donate de un fost 

candidat la scaunul deputăţiei şi care s-au pus în ambele grădini  ale  

oraşului(…). Giurgiuvenii sunt per. excelenţiam centripeţi toţi se  concentrează 

în centru, aici este totul şi trebuie să auzi  pe cei ce  locuiesc în centru, cum 

vorbesc de mahalagii, numai cei ce  locuiesc în centru şi localurile de prin 

prejurul lui sunt aristocraţi.  Străzi aristocratice nu sunt decât două: a Portului  şi 
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Sf. Niculae.  Aici şed consulii şi bogătaşii, high-liful oraşului şi  aşa  manie  de  

a se centraliza este în Giurgiu, încât s-a centralizat în faţa Aleiului, toate 

administraţiile: prefectura, tribunalul, primăria, judele de ocol, serviciul medical, 

serviciul tehnic etc.  Poate fiindcă nu mai au loc acolo de aceea nu clădesc şi un 

local  de poliţie(...). Poate va mai veni vreun prinţ,  va mai vizita oraşul vreun 

sinistru, pardon ministru şi atunci,  hop şi eu cu corespondenţa, vă voi scrie cele 

ce a zis sau făcut Maimăria  sa"63.       

Cauzele stagnării activităţii clubului muncitorilor din Giurgiu în ciuda 

refacerii lui temporare în noiembrie 1897 sunt căutate doar pe tărâm cultural.  

Remediul este văzut doar în această direcţie, importantă desigur, dar nu 

suficientă.  Sesizarea nevoii instruirii maselor pentru a înţelege ideile socialiste, 

a înţelegerii mecanismelor economice ale societăţii capitaliste, este bine 

surprinsă în al doilea articol.       

(...) Socialismul, a zis un mare profesor (…) cere pătrundere, ştiinţă şi 

perseverenţă spre a-1 înţelege, ei bine cum vreţi să împlântaţi socialismul la 

Giurgiu, când giurgiuvenii nu simt nici chiar  nevoia înfiinţării unei şcoli 

superioare decât  gimnaziul şi zic, nu simt căci dacă ar simţi ar stărui să-1 facă 

(...). Lăsaţi să facă întâi liceu, să studieze tinerimea economia politică, să înveţe 

istoria universală amănunţită spre a vedea cum societăţile au trecut de la 

comunism la individualism, să vadă cum s-au fondat religiile şi prin ce crime şi 

orori s-au menţinut şi atunci vom vorbi despre socialism, despre geneza 

capitalului şi despre împărţirea în proporţie cu munca  depusă, a banilor câştigaţi   

de lucrătorului  proletar (…).  Socialismul este sacrificiul lui ego în favoarea 

omeniei. Aici se cere să ajuţi, să dai, iar nu să ceri (…)"64.       

Folosirea  nejudicioasă a fondurilor oraşului de către guvernanţii  vremii, 

deturnarea acestora, cât şi părerea opiniei publice despre partidele politice  
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burgheze sunt arătate  la finalul articolului,  de altfel ultimul al corespondentului 

giurgiuvean Hamalbaşa. De data  aceasta remediul dorit este  mai radical. "S-a 

votat1.500.000 fr. pentru pavarea a 32 de strade  cu  piatră cubică,  dar graţie 

buzunarelor şi pivniţelor celor însărcinaţi cu refacerea drumurilor, fondul s-a              

epuizat, patru strade rămân nepavate şi primăria se zice că e în stare de faliment.   

Eu cred că s-a pus pietre şi nisip pe stradele Abundenţei şi Radu Vodă,  dar că  

nici pe strada Bucureşti nu se face nici o treabă, căci primăria n-are bani să  

plătească antreprenorul şi muncitorul care lucrează această ultimă stradă. Despre 

partidele de aici nu vă vorbesc, toate ca una;  de aceea adesea ori exclam  

împreună cu Eminescu: Unde  eşti tu Tepeş-Vodă? Salutare şi frăţie"65.         

Situaţia ţărănimii, eforturile ei de organizare în lupta ei împotriva 

exploatării, precum şi poziţia mişcării socialiste în raport cu problema 

ţărănească fac obiectul  unor lungi serii de articole în ziarul "Lumea nouă", unde 

judeţul Vlaşca, zonă agricolă importantă a ţării  ocupa un loc distinct. Nu vom 

descrie pe larg starea ţărănimii noastre în  momentul  când în 1898, conducerea  

partidului muncitorilor a hotărât să ia contact cu ţărănimea, şi să înceapă o  

serioasă propagandă la sate  pentru organizarea muncitorimii agricole şi pentru 

înfiinţarea de cluburi  socialiste la sate. Această stare reală va rezulta de altfel 

din articolele ziarului pe care le vom supune atenţiei cititorului.    

Dar în punctele principale viaţa satelor în vremea aceia se poate  prezenta  

altfel: lipsă de pământ, de cultură şi de izlazuri pentru hrana vitelor; ca o 

consecinţă - învoieli agricole între ţărani pe de o parte şi  proprietari  şi arendaşi 

pe  de altă parte, învoieli din ce  în  ce  mai  grele,  ajunse a deveni insuportabile 

pentru ţărani; neaplicarea completă a legilor la sate sau mai exact, aplicarea lor   

deformată împotriva  ţărănimii66.       
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Evoluţia gândirii mişcării socialiste din ţara noastră despre problema  

ţărănească, neîndoios anterioară făuririi P.S.D.M.R.  cât  şi  după acest important 

eveniment nu face obiectul studiului nostru. Apropierea mişcării  socialiste faţă 

de ţărănime reiese însă clar din hotărârile congreselor partidului, hotărâri 

reflectate şi în coloanele ziarului "Lumea nouă".      

Adoptat la Congresul de constituire al P.S.D.M.R.  (martie/aprilie  1893),  

programul partidului prevedea o serie de revendicări practice de "acţiune 

imediată", cu un conţinut general-democratic. În privinţa ţărănimii s-au formulat 

mai multe cerinţe şi în primul rând: răscumpărarea  treptată a  pământurilor 

particulare şi acelora aparţinând aşezămintelor publice şi darea lor în arendă 

ţăranilor preferându-se sindicatele de muncitori agricoli, recunoscute ca 

persoane juridice,  puncte  ce poartă  amprenta programului socialist din 1886. 

Aceste  revendicări nu depăşeau cadrul unor cerinţe minime axându-se pe tactica  

strict legalistă67. În urma frământărilor şi răscoalelor ţărăneşti din 1894  

Congresul al II-lea al P.S.D.M.R. (aprilie 1894) reia problema  agrar-ţărănească 

prin propunerea de a se înfiinţa sindicate agricole  menite "a stabili solidaritate şi 

frăţie între ţărani",  sindicate  ce ar  înlesni propaganda socialistă la sate, acţiune 

concretizată prin moţiunea care cerea înfiinţarea de bresle ţărăneşti care să  fie 

alipite pe lângă cluburile muncitoreşti. La acest congres participă  pentru prima 

dată şi şase delegaţi ţărani veniţi din Moldova68.         

Deşi  hotărârile  Congresului al II-lea cu privire la înfiinţarea  de  "bresle 

ţărăneşti" n-au fost puse în aplicare, preocuparea mişcării muncitoreşti  

privitoare la problema ţărănească a luat amploare mai ales prin intensificarea 

propagandei în rândurile ţăranilor şi afirmarea solidarităţii cu lupta maselor 

ţărăneşti. 
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Primele ştiri despre situaţia ţărănimii din judeţul Vlaşca îşi fac loc în 

coloanele ziarului "Lumea nouă"  abia în aprilie 1895,  deci după Congresul al 

III-lea al P.S.D.M.R. (aprilie 1895), ce a neglijat problema agrară. Semnificativ 

este faptul că articolul intitulat sugestiv "Morţi de foame!", relatând situaţia  

dramatică a ţărănimii vlăşcene este semnat de Ioan Nădejde, unul din liderii 

partidului. "Nimeni nu moare de foame în ţara românească" (...) şi alţi 

reacţionari au repetat aceste vorbe neadevărate dându-le mai multe forme.        

La datele statistice care ne arată că  venitul  muncitorilor ţărani  e prea mic 

pentru a-i putea hrăni îndestulător; la cifrele care arătau sfâşietoarea stingere a 

copiilor, la  spusele doctorilor că mizeria fiziologică, pricinuită de foame dă pe 

ţărani pradă tuturor bolilor  (…). În comuna Obislav, judeţul Vlaşca,  oamenii  

erau  cu desăvârşire  lipsiţi de porumb şi nici până azi nu s-a  dat acolo măcar o 

baniţă  de boabe,  în ciuda legilor ce s-au votat. Primarul  spunea la plângerile 

oamenilor că n-are ce le face, iar sub-prefectul a bătut în struna-primarului. În 

această  comună au murit de foame copii şi chiar oamenii în vârstă "s-au lihnit, 

domnule, de foame, au slăbit rău ş-apoi au murit",  îmi istoriseau locuitorii cu 

lacrimi în ochi. Din cinci copii, doi au murit din pricina foamei! Asta se petrecea  

la  15 ianuarie. Tot acolo în sat a murit un om de mijloc anume Ioan Oache şi o 

femeie din Glavacic care şedea la nişte rude ale ei.  Aceasta  venise aici că         

n-avea  ce mânca la Glavacioc şi când  n-au avut  nici  rudele ce-i da, a murit! 

De altfel copiii şi oamenii morţi sunt mai mulţi. Cum au scăpat de foame? Mai 

întâi s-au dus unul câte unul la arendaşul de la Corbii Mari, la dl. Al. Algiu şi     

i-au cerut  porumb,  angajându-se la lucru. D. Algiu n-a voit să dea până n-au 

venit în  număr mare. D. Algiu le-a dat câte 10 dubli de familie cu condiţie ca 

să-i lucreze la tăiat rapiţă: un pogon şi jumătate  de  grâu  secerat şi tras la 

maşină; un pogon şi jumătate de ovăz; idem; o jumătate de pogon săpat de două 
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ori, tăiat şi dus la pătul cu căruţele arendaşului. Iată dar cum mor de foame 

tocmai acei prin a căror muncă s-a produs grâul şi porumbul. Arendaşii şi 

proprietarii se plâng de preţurile mici ale porumbului, iar ţăranii n-au cu ce să-l 

cumpere şi mor. Admirabilă societate!"69.       

Relatările despre lupta ţărănimii vlăşcene înainte de înfiinţarea cluburilor 

socialiste la sate, sunt înserate în coloanele cotidianului socialist şi cu ocazia 

atitudinii curajoase a ţăranilor din Frăteşti care au dorit să impună condiţiile lor 

la alegerile comunale, în ciuda represiunii. "Ieri pe la orele 3, în satul Frăteşti, 

plasa Marginea, judeţul Vlaşca s-a făcut alegerea balotajului pentru comună. 

Ţăranii, fiind foarte îndârjiţi de cele două dizolvări de până acum au voit să 

realeagă pe oamenii în care aveau încredere. Fostul primar Marin Teodorescu, a 

dat de ştire prefectului Dimitriu, acesta a trimes îndată pe subprefectul Bojman 

cu opt jandarmi şi 10 miliţieni. Soldaţii au tras focuri în vânt, iar în oameni au 

dat cu paturile puştilor. Sunt opt răniţi, dintre cari doi foarte greu; aceşti doi sunt 

candidaţii sprijiniţi de ţărani"70. Protestele nu întârzie să apară în coloanele 

ziarului socialist, remediul este însă căutat în schimbarea sistemului electoral. 

"Să luptăm cu cea mai mare energie pentru suprimarea actualului sistem 

electoral", cât şi prin "organizarea pacinică şi temeinică a maselor proletare"71.       

Oricât ar părea de paradoxal, faptul că în anumite perioade conducerea 

mişcării socialiste se orienta spre ţărănime în scopuri electorale, neglijând în 

bună măsură organizarea muncitorimii de la oraşe în nuclee viguroase, nu putea 

duce cu rezultate trainice la opera de răspândire a influenţei socialiste asupra 

satelor. Înrâurirea socialistă a satelor era condiţionată, prin urmare, de succesele 

obţinute pe linia formării unor organizaţii revoluţionare combative ale 

proletariatului, făurirea unei baze proletare pe care să se sprijine mişcarea 

socialistă ce preconizează o atragere a ţărănimii către mişcarea socialistă72.   
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Scoaterea în evidenţă a simţului politic al ţăranului roman este însă un fapt. 

"Ţăranii din Frăteşti au dat dovadă de un curaj extraordinar faţă de zapcii 

guvernamentali; de zece ori Lascăr Catargiu dizolvă consiliul comunal şi de 

zece ori ţăranii zdrobesc cu majorităţi enorme lista compusă de stăpânire (...). 

Ţăranul incult a dat aici, în ce priveşte independenţa, mult simţ politic (...). Şi 

când va prinde acelaşi ţăran să facă politică socialistă - cu cât stăpânirea va urma 

sistema invalidărilor şi dizolvărilor, cu atâta se va apropia definitiva dizolvare73.     

Recunoscând că "În adevăr ţăranii sunt încătuşaţi, sunt robi, mai robi de cât toţi 

robii", I. Nădejde cheamă partidul socialist la "Lupta cea grea, lupta nespus de 

trebuitoare şi neasemuit de anevoioasă, cea pentru trezirea acestor nenorociţi 

ţărani la viaţa politică, la viaţa de oameni (...). Lupta aceasta trebuie să o dăm 

noi"74.  Lupta cea grea, într-adevăr, care cerea sprijinul mişcării muncitoreşti şi 

socialiste, aşa cum reiese din articolul semnat de Iorgu Ionescu, muncitor, care 

acuză starea mizeră a ţărănimii într-un "mic tablou al stării ţăranului de prin 

împrejurimile Giurgiului şi anume din comunele Gostinu, Pietrele, Băneasa, 

Braniştea (...) unde vara ţăranii se hrănesc cu ştir, ştevie, corcoduşe şi urzici plus 

mămăligă de porumb stricat, iar iarna fasole ciorbă, fasole sleită şi acelaşi fel de 

mămăligă. Noroc că părţile acestea sunt în baltă şi mai pescuiesc oameni ceva 

peşte pentru mâncare"75. 

Problema ţărănească a fost reluată în dezbatere la Congresul al IV-lea al 

partidului (aprilie 1897), unde discuţiile s-au canalizat asupra căilor şi metodelor 

de acţiune într-o problemă atât de imperioasă şi de complexă. S-a preconizat ca 

propaganda şi agitaţia ţărănească să fie orientată cu predilecţie spre ţăranii care 

veneau la oraş şi spre cei de la marginea oraşelor. Totodată a fost continuată 

editarea şi difuzarea de broşuri în lumea satelor. Congresul al V-lea al 

P.S.D.M.R. (aprilie 1898) a marcat saltul de la activitatea de propagandă la cea 
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de acţiune. Lucrările congresului au dat o deosebită importanţă problemei 

agrare76. Se menţinea însă linia legalistă legându-se strâns  rezolvarea problemei 

ţărăneşti pe calea parlamentară, prin obţinerea votului universal. "Propaganda 

socialistă la sate ne asigură un teren mai bun pentru vremea când vom avea votul 

universal.  Ce vom face cu votul universal dacă ţăranii nu ne vor cunoaşte din 

vreme? Din toate punctele de vedere, e necesară deci propaganda la sate. Pentru 

aceasta însă, chipul cel mai practic e să luminăm muncitorimea de la oraşe, care 

să facă legătura între oraşe şi sate"77.  

La încheierea dezbaterilor asupra problemei ţărăneşti Congresul al V-lea 

al P.S.D.M.R. a votat următoarea moţiune: "Având în vedere trebuinţa imediată 

de a se începe propaganda socialistă la  sate, Congresul decide ca viitorul 

consiliu general să însărcineze  o comisiune, din care să facă parte şi unul din 

membrii săi, care să se pună în legătură cu diferitele elemente socialiste ţărăneşti  

şi să caute mijloace pentru răspândirea broşurilor şi ziarelor socialiste la sate"78.  

Comisia agrară pentru organizarea propagandei la sate ce a fost numită, se 

compunea din "prietenii I. Nădejde,  St. Petică, C. Săndulescu, T. Ficşinescu şi 

Gh. Dumitrescu-Ochea"79.        

În condiţiile apariţiei şi dezvoltării mişcării de organizare a ţărănimii, 

organizarea în cluburi socialiste aştepta doar un  impuls de pornire. Acestea           

le-au constituit faptele pline de semnificaţie petrecute în primăvara anului 1898 

la Zimnicea, ce au culminat cu făurirea "Societăţii muncitorilor plugari", 

transformată nu  peste multă vreme în club afiliat la Partidul Social-democrat  

muncitoresc80. 

Fondatorilor celor mai multe dintre cluburile săteşti socialiste din prima 

etapă, Gh. Marineacu, Iordan Pîrlivie, I. Georgescu-Stoaşe, Ion Lungu, li s-au 

adăugat, spre finele anului 1898 şi la începutul anului următor, o serie de noi 
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militanţi pe tărâmul organizării şi luminării maselor ţărăneşti, iniţiind înfiinţarea 

de cluburi socialiste în Vlaşca81.     

Cotidianul socialist "Lumea nouă"  se face ecoul acestor acţiuni printr-o 

serie de relatări puse sub genericul "Mişcarea socialistă la sate".          

"Clubul din com. Găujani, plasa Marginea, jud. Vlaşca - îndemnaţi de 

prietenul nostru Andrei Boală Veche din com. Cervenia, jud. Teleorman, ne-am 

întrunit în ziua de 1 decembrie a.c. la orele 2 sub prezidenţia sus zisului sătean, 

care ne-a arătat foloasele pe care le vom avea din unire şi frăţie. Tudor 

Stoenescu a arătat că drepturile noastre sunt călcate în picioare de cei mai mari, 

iar Marin Trandafir dă desluşiri cum trebuie să înfiinţăm în comuna noastră un 

club şi îndemna pe săteni să se unească şi să lupte liniştiţi şi pe calea legilor, 

dacă vor să nu mai sufere aşa mult. În urma acestora, am hotărât să înfiinţăm un 

club în comuna noastră, înscriindu-ne imediat locuitorii prezenţi şi alegând în 

comitetul care să conducă clubul, pe următorii: Petre I. Popescu, Gheorghe 

Gologanu, Petre Sfetcu, Iordan Cocoşatu, Marin Lungu, Radu Oprişa, 

Dumitrache Soare, Ivan Căpăţână şi Radu Răstache82. La puţin timp după 

înfiinţare clubul din Găujani, prin intermediul ziarului "Lumea nouă", cere 

sprijin din partea conducerii partidului muncitorilor în ceea ce priveşte 

clarificările ideologice. "Sătenii din comuna noastră ţin adunări în fiecare 

duminică la care  se vorbeşte despre suferinţa noastră.  Dar neavând încă broşuri 

şi noi nefiind în stare să lămurim oamenilor tot ce gândim despre scopul nostru, 

de aceea aşteptăm cu mare nerăbdare venirea unuia dintre d.v. pe la noi, când,  

nădăjduim, se vor unii toţi locuitorii din comună. Preşedinte: Petre Sfeatcu, 

secretar Th. Stoenescu, membrii Iordan Cocoşatu, D. Soare, Marin Lungu, Radu 

Oprişa, Marin Trandafir, I. Căpăţînă, R. Răstacha, Nae Rădulescu"83.  
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Ideea organizării ţărănimii sub steagul socialismului a răzbătut şi în alte 

comune vlăşcene.       

"Clubul din comuna Băbăiţa, pl. Glavacioc, jud. Vlaşca - în ziua de 1 

Decembrie 1898, 35 locuitori din comuna noastră au hotărât să înfiinţeze un 

club al muncitorilor plugari, alegând şi comitetul trebuitor, s-au înscris în club 

mai mulţi oameni însă nu suntem bine lămuriţi despre scopurile D-voastră şi de 

aceia vă rugăm să veniţi cineva din Bucureşti pe la noi. Membrii:  Tudor Codiţă, 

Gheorghe D. Ştefan, Ion B. Porojan, Radu Grozea,  Marin M. Dumitru, Ion I. 

Tăfuială şi Toma Nidelescu. Secretar, Grigore S. Mocofanu şi casier Radu I. 

Avram"84. 

Deşi intelectualitatea satelor a sprijinit în general mişcarea socialistă, au 

fost şi cazuri când dintr-un motiv stau altul ei s-au opus mişcării socialiste 

agrare cum sa fost şi cazul învăţătorului C. Popescu din Băbăiţa-Vlaşca. "Am 

primit şi citit sfaturile ce ni le trimiteţi în cazul obştei şi ne-am bucurat foarte că 

s-au mai găsit oameni cari să se îngrijească  de  nenorocita de ţărănime. Un lucru 

ne supără totuşi, când vine jurnalul sau o scrisoare de la d-voastră, învăţătorul C. 

Popescu, din comuna noastră, nu vrea să ni le dea şi noi le scoatem cu multă 

casnă pentru că el vrea să le rupă în primărie (...)"85. Caracterul reformist este 

evidenţiat şi în ceea ce priveşte activitatea acestui club. "La clubul nostru ne 

adunăm regulat în fiecare Duminică  şi ne sfătuim despre soarta noastră, însă nu 

putem lămurii destul de bine oamenii şi de aceia vă rugăm să veniţi unul dintre 

d-voastră pe la noi.  În ultima adunare, ţinută în ziua de 27 decembrie 1898, 

tovarăşul Radu I. Avram ne-a spus să nu mai ascultăm de minciunile ciocoilor 

(…). Tudor Codiţă a arătat că legile de astăzi sunt făcute pentru cei mari şi ca să 

ne unim spre a le face bune şi pentru noi. În sfârşit preşedintele adunării a spus 
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că chiar legile pe cari le avem mai bunicele sunt călcate în picioare de primari şi 

de toţi ceilalţi oameni ai ciocoilor"86.  

Clubul din Băbăiţa a sprijinit înfiinţarea unor organizaţii similare în 

judeţul Vlaşca, cum ar fi: clubul din comuna Frăsinetul, plasa Glavacioc, judeţul 

Vlaşca. 

"În ziua de 17 decembrie (1899) a venit în comuna noastră tovarăşul Radu 

Ion Avram de la clubul din comuna Băbăiţa. Îndată ne-am adunat mai mulţi 

locuitori şi am ţinut o întrunire la orele 12. Prietenul Radu Ion Avram ne-a arătat 

foloasele unirei noastre şi ne-a dovedit că legile pe care le avem sunt nesocotite 

şi încălcate în picioare de duşmanii noştri. Apoi ne-a mai arătat nedreptăţile ce 

sunt în comuna noastră precum şi în celelalte comune şi ne-a spus că dacă vrem 

să nu mai suferim şi să trăim mai fericiţi decât acum trebuie să ne unim şi să 

luptăm liniştiţi pe calea legilor, iar nu cu parul, căci numai astfel vom putea să 

ne atingem scopul (…). Noi locuitorii fiind luminaţi de dreptatea celor spuse de 

tovarăşul nostru, am hotărât cu toţii să înfiinţăm un club la fel cu cele de prin 

judeţele vecine, hotărându-ne că urmăm calea arătată de el. Apoi, zisul tovarăş 

ne-a citit şi lămurit cărţile socialiste.       

În comitetul clubului am ales pe: Niculae Argeşanu, Ion Constantin 

Vătăşoaia, Calotă M. Burcea, Dumitru Stan, Marin V. Stoica, Radu E. Biolanu, 

Mihalache Păun; secretar Marin St. Ghelaru; casier Ion Dumitrescu"87.       

Club  socialist s-a  înfiinţat şi  în comuna Măgura, cătunul Găvăneşti, 

judeţul Vlaşca. "După îndemnul tovarăşilor din comunele vecine, ne-am adunat 

în  ziua de 25 decembrie şi sfătuindu-ne despre soarta noastră, am hotărât să 

înfiinţăm un club al muncitorilor plugari la fel cu cele de prin judeţele vecine.  

S-au înscris la club 80 de  locuitori.        
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Preşedinte Neagu Vintilă, casier Niţă Popescu, secretar Ilie Popescu, 

membrii Gheorghe Dobrică, Stan Petre Ungureanu, Marin Vintilă, Nicolae 

Tudor, Mihaiu Pastaliu, Ioan Rădolscu şi Mihaiu Sandu Ban"88.  

Organul de presă al P.S.D.M.R. "Lumea Nouă", mai relatează despre 

înfiinţarea următoarelor cluburi socialiste la sate din judeţul Vlaşca: Clubul din 

comuna Gălateni înfiinţat "în ziua de 26 decembrie 1898, de 20 de locuitori din 

comuna noastră s-au adunat şi după ce au ascultat  pe tovarăşul Ioan Stănilă din 

com.  Frasinetu, care i-a îndemnat să se unească, au hotărât să înfiinţeze un club 

al muncitorilor al cărui scop sa fie îmbunătăţirea soartei. În comitet au fost aleşi: 

Nicolae Corbu, Stan R. Marinescu, Ioan M. Găragău, Stan Boiangiu, Const. S. 

Corbu şi Ioan Ilie Radu", cât şi cluburile din comunele Flămânda, plasa 

Glavacioc şi Măgura, cătunul Gurueni, plasa Câlniştea"89.       

În total în judeţul Vlaşca au luat fiinţă 32 de cluburi socialiste la sate între 

1898 şi 189990. Concepute ca organizaţii ale Partidului social-democrat al 

muncitorilor în mediul rural, cluburile au luat forma de organizare a cluburilor 

muncitoreşti. Statutele din 1898 şi 1899 oglindesc o aplicare fidelă a principiilor 

democraţiei muncitoreşti în organizarea ţărănimii, mergând chiar la schematism 

estompându-se diferenţele specifice dintre clasa muncitoare şi ţărănime91.  

     Cadrul şi caracterul social al mişcării de înfiinţare a cluburilor ţărăneşti 

decurgea din contradicţia fundamentală, la epoca dată, la sate între ţărănime şi 

moşierime. De aceia în cluburi au intrat cele mai largi mase rurale. Pe lângă 

ţăranii săraci şi mijlocaşi ce formau majoritatea au participat şi elemente 

înstărite în care oportuniştii din conducerea P.S.D.M.R. adepţi ai  tacticii  

reformiste şi  exclusivist legale, vedeau  reazemul  activităţii lor  la  sate92.      

Pentru remedierea stării grele a  ţărănimii,  ceea ce făcea să  existe între 

rândurile ei  o  stare permanentă de  revoltă, pentru a pune  pe  ţăran  în  putinţa 
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de  a  se apăra  contra abuzurilor şi exploatării nemiloase,  nu  se găsi decât un  

singur mijloc, care să fie legal, organizarea ţăranilor şi luminarea lor asupra 

drepturilor ce le au  după  legile în fiinţă93. 

Cluburile  se  abonau la   ziarul "Lumea nouă"  şi întocmesc biblioteci  cu  

broşuri şi  publicaţii  primite  de la centru. Se desfăşura o muncă politică şi 

educativă al  cărei rezultat  este  începutul  deşteptării conştiinţei de clasă a  

ţăranilor. La  şedinţe  se  discută plângerile oamenilor care sânt apoi  adunate şi 

trimise  spre publicare organului partidului social-democrat94.      

Sub genericul "Anchetă asupra învoielilor agricole"  se  publică şi 

plângerile ţăranilor din judeţul Vlaşca.   

"Comuna Bîscoveni, plasa Glavacioc-Neajlov,  judeţul  Vlaşca - Noi, 

subsemnaţii locuitori din comuna Bîscoveni, venim să ne  plângem nemaiputând 

a ne hrănii, atât  noi  cât şi vitele noastre,  din cauza arendaşului ce se află în 

comuna noastră, anume Dimitrie Georgescu cu care avem învoială (...). 

Arendaşul aduce oameni străini, arând la adâncime de opt spre zece centimetri şi 

pe noi lăsându-ne datori, însă la dijmă ni se ia partea noastră ce ni se cuvine  din 

recolte, rămânând şi noi muritori de foame"95.  

Din comuna Vida-Cartojani, plasa Glavacioc, judeţul Vlaşca, se relatează: 

"Subsemnaţii locuitori  reclamăm cu  cea mai  mare plângere că nu mai putem 

suferi greutăţile ce ni se impun. Ba încă, cu toate muncile ce le muncim ziua şi 

noaptea, nu ne rămâne nici hrana zilnică (...). Astfel că suntem într-o  stare de 

plâns împreună cu familia şi copiii, de nu mai putem răbda aceste greutăţi; chiar 

parte din noi care mai avem câte un pogon, două de pământ dat de stat sau dat  

dinainte de vreme, nici pe acela nu putem să-1 muncim,  din pricină că trebuie 

să fim robi toată vara la boier cu toată casa, şi în toamnă  la socoteală rămânem 
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datori, şi dacă am vrea să mai zicem ceva "îndată  ne şi dă afară de pe moşie, iar 

noi rămânem muritori  de  foame…"96. 

Plângeri în care sunt enumerate grelele învoieli agricole provin ziarului 

"Lumea nouă" şi din com.  Putinei "învoiala ce o au  locuitorii a patru sate cu 

proprietarul A.D. Vrani, care locuieşte în Buda-Pesta şi comuna Purani, plasa 

Glavacioc, vedem că d-nii  arendaşi  ne-au pus învoieli grele pe care nu le mai 

putem suferi"97.       

Numărul unor asemenea plângeri, poate fi  mult  sporit. Ele mai provin 

ziarului şi din com. Arsache "unde locuitorii sunt învoiţi cu arendaşul Petre 

Lăzărescu şi din com. Malu, de pe moşia Eforiei arendată lui Gogu Ionescu"98.      

Păstrând încă un limbaj şi ton de tânguire, aceste plângeri ale ţărănimii 

sunt vii mărturii ale unor realităţi zguduitoare. Organizate în cluburi socialiste, 

masele ţărăneşti îşi afirmă şi îşi cer drepturile, inclusiv drepturile la pământ99. 

Soluţiile propuse sunt totuşi  legaliste, expuse semnificativ în articolul - veşti din 

ţară - Din judeţul Vlaşca.     

"Cu toţi  simţim asprul jug ce cu atâta nedreptate apasă asupra bietului 

plugar, la care veşnic cea mai cumplită şi deznădăjduită sărăcie bate fără milă în 

uşa familiei lui, a copiilor lui şi nenorocitelor vite, cari după o muncă silnică 

zbiară, căzute de foame, mâncând în loc de iarba izlazului, numai curat pământ, 

deoarece toate izlazurile s-au prefăcut de d-nii proprietarii arendaşi numai în  

curate arături, cu scop de o mai  grabnică îmbogăţire  (...).  

Numai unindu-ne în partidul muncitorilor şi în cluburi în fiecare comună 

putem sa ne luminăm şi să cunoaştem drepturile noastre scrise în legi, 

nădăjduim o soarta mai  bună,  o dreptate asupritului  plugar, pe spatele căruia 

apasă nemărginită povară, ce cu atâta amar o suferă în tăcere şi cu nesupusă 

răbdare care este în firea săteanului român (...). De aceia cu nădejdea 
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nestrămutată a unei vieţuiri mai omeneşti în sufletul nostru, ne-am unit şi noi, 

punându-ne datoria de a îndemna şi pe fraţii noştri de muncă din comunele 

vecine a urma pilda noastră spre binele tuturor având scopul de a lucra după 

legi, pentru a ne alege deputaţii noştri şi consiliile noastre comunale"100.          

Înfiinţarea de cluburi socialiste la sate a dat naştere  unor adevărate 

efervescente revoluţionare la sate. De la plângeri  şi deliberări ţăranii trec la 

acţiuni. Acestea au îmbrăcat diferite  forme.  De la impunerea prin forţa maselor 

unite şi organizate a unor învoieli mai echitabile până la începuturi de 

răscoală101. 

În judeţul Vlaşca, subprefectul Rădulescu îşi exprima, la 12  februarie 

1899, teama că agitaţiile vor lua "a formă accentuată şi chiar violentă". În martie 

1899 are loc o răscoală în comuna Talpa-Ogrăzile, iar o formă explozivă au luat 

evenimentele petrecute în acea vreme în comuna Cucuruzu, unde sătenii s-au 

răsculat împotriva arestării lui Matei Răducu, conducător al clubului socialist 

din localitate. 300 de ţărani l-au eliberat prin forţă de la reşedinţa plăşii. 

Mişcarea a fost reprimată la ordinul ministrului de interne  Pherekyde, de către 

prefectul Cristu, care, a trimis la Cucuruzu un corp de Călăraşi - raportând la 

Bucureşti la 26 martie - arestarea  a 11 ţărani dar şi mobilul de ordin social al 

mişcării - hotărârea ţăranilor de a obţine condiţii mai bune de viaţă102.       

Forţa şi amploarea la care ajunsese la începutul anului 1899 lupta 

ţărănimii, sub înrâurirea propagandei socialiste la sate şi perspectiva închegării 

alianţei muncitoreşti-ţărăneşti, au speriat  tagma proprietarilor. Presa partidelor 

burghezo-moşiereşti în frunte cu cea a Partidului Conservator, susţin o campanie 

împotriva cluburile socialiste la sate. Mişcarea socialistă la sate este decretată 

"crimă  de stat"103.       
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În şedinţa din 21 ianuarie 1899 a Adunării deputaţilor, ministrul de 

interne Pherekyde dă semnalul trecerii la acţiunea de represiune  la sate. "Avem 

datoria de a nu lăsa ca ordinea  publică să fie tulburată, şi această datorie ne-o 

vom îndeplini".  El anunţă că "forţa armată a fost pusă la dispoziţia, 

autorităţilor", dar, pasă-mi-te, ca o forţă  "defensiva", iar nu "agresivă"104.   

În urma acestei şedinţe parlamentare autorităţile au trecut la măsuri 

represive, cutreierând satele în care fiinţau cluburi socialiste confiscând actele 

cluburilor, ameninţând şi maltratând pe oameni,  arestând fruntaşii mişcării. Ştiri 

despre asemenea acţiuni în judeţul Vlaşca găsim în cotidianul partidului 

socialist, care nu uită însă să  se facă ecoul liderilor partidului, adică menţinerea 

căii legaliste în lupta pentru drepturile ţărănimii. Aceasta chiar şi în faţa folosirii 

forţei  de către  autorităţi.  "În  com.  Găujani,  jud.  Vlaşca,  doi jandarmi au 

năvălit în ziua de 25 curent,  în casa  locuitorului Th. Stoenescu, răscolind totul 

prin casă. Negăsind cele ce căutau, au eşit în curte, unde se strânseseră mai mulţi 

săteni împreună cu preotul comunei. În cea mai mare linişte, să vadă ce se  

întâmplă. Jandarmii, crezând ca e revoltă, au început să ameninţe pe oameni că 

le "fluştură capetele". Oamenii însă le-au răspuns că ei nu se revoltă şi că sunt 

cei mai supuşi legilor şi autorităţilor. În urma acestui fapt jandarmii au 

plecat"105. Ţăranii au acţionat aici, conform apelului elementelor                 

burgheze-liberale "Muncitori plugari", în care implorau, pur şi simplu, pe ţărani 

să se abţină  de la orice acţiuni "ilegale". "Voi ştiţi iubiţi săteni că socialiştii nu 

vă făgăduiesc pământ, că nu vă făgăduiesc dijma din 10 una, că nu vă îndeamnă 

la răscoală (...). Socialiştii vă îndeamnă  numai să vă uniţi,  să va luminaţi, să vă 

cunoaşteţi drepturile voastre recunoscute prin legi, să nu călcaţi legile şi să daţi 

în judecată pe aceia care le încalcă necontenit, luând pentru dânşii tot rodul 

muncii voastre"106.      
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De altfel poziţia conducerii partidului socialist reiese şi din cuvântul din  3 

februarie 1899, în Adunarea deputaţilor, a lui V.G. Morţun în problema 

represiunii împotriva mişcării socialiste la sate. Impregnat de spiritul "legalist" şi 

vădind cu putere încercarea de a nega rolul Partidului social-democrat 

muncitoresc în mişcarea revoluţionară la sate, discursul a avut darul de a permite 

afişarea de la tribuna parlamentului a unui program minim de revendicări cu 

caracter general democratic107.      

Relatările continuă sub rubrica "ilegalităţi la sate" şi se limitau la acţiunea 

de a aplana conflictele la sate şi a condamna abuzurile şi încălcarea legilor de  

către autorităţi. 

În com. Scurtu, pl. Neajlovu-Glavacioc, jud. Vlaşca, veni la 22 ianuarie 

subprefectul şi începe a înjura pe locuitori şi a-i ameninţa că va înfunda puşcăria  

cu iei, iar după plecarea sa, membrii din comitetul clubului fură luaţi de la casele 

lor de către ajutorul de primar, doi consilieri şi garda şi duşi la primărie, unde  

au fost certaţi de către primar, care-i înjura şi-i ameninţa ca să nu se ia după 

socialişti. Pe urmă primarul i-au pus să iscălească o hârtie zicând că sunt daţi 

judecăţii toţi membrii clubului. Oamenii nu s-au speriat însă "căci ei lucrează pe 

cale pacinică şi legală şi nici o înţelegere nu s-a întâmplat în comună din pricina 

lor. Ei ştiu că toate acestea sunt nişte curse numai să facă să sperie pe 

oameni"108.  

Represiunile au continuat cu o intensitate sporită autorităţile trecând la 

desfiinţarea cluburilor socialiste la sate. Desfiinţate prin arestarea conducătorilor 

şi confiscarea actelor lor, cluburile sunt în multe locuri reconstituite. Este şi 

cazul clubului din Frăsinetul-Vlaşca. "În noaptea de 23 ianuarie, oamenii din 

comuna Frăsinetul, judeţul Vlaşca, se pomeniră cu garda şi doi jandarmi - că-i 

cheamă la localul primăriei (…). Aici locuitorii fură chemaţi unul câte unul şi 
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întrebaţi asupra înfiinţării cluburilor. Răspunzând că  scopul cluburilor e ca să 

nu se abată din calea legilor, să nu se facă răscoală, ci să ceară respectarea 

legilor din ţara şi votul universal, - sub-prefectul zise că acestea nu se pot 

îndeplini. Apoi se repezi asupra socialiştilor cu tot felul de injurii şi zise că de 

azi înainte toate cluburile din ţara românească sunt desfiinţate, iar dacă cineva  

va mai încerca  să le refacă, membrii toţi vor fi luaţi, împreună cu averea  

cluburilor şi duşi la puşcărie. Auzind acestea (...) "ştiind că cluburile sunt după 

lege, ei făcură vorbire să întemeieze alt club, în care s-au înscris imediat 100 de 

săteni şi au ales şi comitetul, fiind hotărâţi să meargă înainte după lege"109.      

Ziarul socialist mai relatează despre desfiinţarea cluburilor socialiste din 

comuna Băbăiţa la 13 ianuarie 1899110 şi respectiv Blejeşti la 12 februarie 

acelaşi an111. 

Către jumătatea lunii februarie, 1899 după o lună de la interzicerea 

cluburilor socialiste la sate şi a dezlănţuirii teroarei la sate, la cererea ministrului 

de interne prefecţii raportau telegrafic  situaţia.  Prefectul  de Vlaşca informa la 

acea dată ca numai două cluburi au fost desfiinţate, iar pentru celelalte măsurile 

erau în curs. Acesta arată o continuitate  a mişcării de organizare a ţăranilor în 

cluburi, chiar în perioada terorii la sate112.  "Ceea ce însă a influenţat până la a  

decide în ultimă instanţă sorţii mişcării socialist-agrare din această perioadă a 

fost situaţia din înseşi rândurile mişcării muncitoreşti. Ca niciodată până atunci,   

delimitarea poziţiilor în sânul social-democraţiei române nu a fost atât de netă şi 

plină de consecinţe". Dar evenimentele din anii 1898-1899  au marcat falimentul 

politicii exclusivismului legal şi intensificarea activităţilor revoluţionare la oraşe 

şi sate113.   

În condiţiile unor adânci frământări a fost convocat Congresul  al VI-lea  

al P.S.D.M.R. (20 aprilie-2 mai 1899). Grupul burghezo-liberal a căutat să 
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obţină dizolvarea partidului şi trecerea la liberali.  Propunerea lui V.G. Morţun  

de a se crea un partid "naţional-democrat"  a fost criticată de către elementele 

socialiste devotate. Ele au combătut teoria falsă a incompatibilităţii 

socialismului cu caracterul înapoiat al dezvoltării economice a României, şi au 

demonstrat raţiunea de a fi  a mişcării socialiste în ţara noastră114.  Sub impulsul 

incontestabil al evenimentelor de la sate, la începutul  anului 1899 se manifestă 

un curent viu spre concentrarea forţelor  politice ce se aflau pe poziţiile apărării 

intereselor ţărănimii. Se dovedea incapacitatea reacţiunii de a opri în loc mersul 

istoriei faptul ca opera înfăptuită de cluburile socialiste la sate era durabilă şi 

continua să dea  roade115. Aceasta s-a văzut cu ocazia alegerilor din 1899 - când 

pentru colegiul III Comitetul  executiv al  clubului muncitorilor din Bucureşti 

chema masele ţărăneşti să voteze pentru candidatul socialist". Pentru prietenii  

din Vlaşca (…). Prietenii  din Giurgiu şi toate comunele din Vlaşca sunt rugaţi a 

se constitui  în comitete electorale, a se agita pentru candidatura prietenului 

nostru C.Z. Buzdugan. Aceste comitete se vor pune în timpul cel mai scurt  în 

legătură cu noi"116. Asistăm  totodată,  pe un larg plan la o relansare a diferitelor 

grupuri de colorit ţărănesc în perioada alegerilor din 1899, în apariţia unor 

candidaturi  "ţărăneşti independente" şi  în numărul important de voturi repurtate 

de acestea. Masele ţărăneşti şi-au pus multe speranţe în aceste candidaturi, în 

condiţiile dezorganizării vremelnice a partidului muncitoresc social-democrat. 

Organul central al mişcării muncitoreşti "Lumea nouă" aprecia aceste  

candidaturi ca un semn al independenţei Colegiului III  ţărănesc faţă de colegiile 

boiereşti. Pentru coordonarea eforturilor a fost creat un "comitet pentru apărarea 

intereselor ţărăneşti". În pofida terorii crunte şi  ilegalităţilor, candidaţii 

socialişti  şi  alţi candidaţi pentru Colegiul  III, care apărau interesele ţărănimii, 

au repurtat succese importante în judeţele unde fiinţaseră cluburi săteşti117. 
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Cu toată teroarea guvernamentală, candidatul socialist C.Z. Buzdugan 

obţine 45 voturi, plus 5 anulate,  pe când liberalii obţin 29, iar junimiştii 11. Aici 

poliţiştii  singuri declarau că ar  fi reuşit candidatul nostru, dacă alegătorii nu  

erau intimidaţi şi percheziţionaţi înainte şi după  votare"118.        

Alegerile din 1899, au arăt că  "socialismul prinde din ce în ce mai adânci  

rădăcini  în oraşe şi  sate, iar  pe  de  altă  parte că Colegiul III,  până azi  zestrea 

nemişcătoare a partidelor istorice, începe să se mişte şi să-şi îndrepte privirile  

aiurea decât la  stăpânitorii liberali şi conservatori"119.    

Actele de represiune feroce împotriva participanţilor la mişcarea socialistă 

la sate  n-au încetat, ci  dimpotrivă s-au intensificat după alegerile din 1899. Sub 

titlul Torturile din Vlaşca, "Lumea nouă" scria la peste un an de la începerea  

represiunii împotriva cluburilor socialiste. "Din judeţul Vlaşca ne vin veşti  

înfiorătoare. De luni de zile un mizerabil subprefect, Gheorghe Cîrtojanu,   

urmăreşte pe ţăranii care s-au amestecat în alegerile trecute şi care întemeiaseră 

cluburi prin comunele  lor,  îi  ridica  cu jandarmii  şi miliţienii de pe la casele 

lor,  îi  leagă şi îi duce la subprefectură, unde-i torturează  până la  moarte.  Până  

acuma au fost torturaţi peste cincizeci  de ţărani unii dintre ei  au  fost  puşi în 

lanţuri, legaţi cot la cot cu mâinile la spate şi bătuţi ziua şi noaptea până leşinau  

de  durere (…). Prin beciurile primăriilor,  la subprefectură şi chiar în beciurile 

poliţiei  din  Giurgiu, nenorociţii erau bătuţi mai rău ca hoţii  şi criminalii (…).  

Unul din jandarmii torturatori spunea că: "Niciodată de când  este el  jandarm şi 

nici în armată n-a văzut asemenea bătăi şi n-a  auzit atâtea gemete de durere câte 

a văzut şi auzit de vreo trei luni încoace" (...). Groaza  şi jalea domneau acum în 

comunele din plasa Glavacioc Neajlov. Mulţi şi-au părăsit casele şi umblă  

rătăcind flămânzi prin păduri, de frică să nu fie înhăţaţi de fiare de  subprefectul   

Cîrtojanu şi legaţi în lanţuri ca tâlharii (…). Radu Ion Avram din comuna 
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Băbăiţa ţinut cinci luni prin beciurile poliţiei  din Giurgiu (…)  când a scăpat din 

arest  şi s-a dus acasă  a aflat  de moartea celor  trei copii ai săi şi  a tatălui  lui,  

morţi de foame şi de groaza jandarmilor (...). Toate aceste  sălbăticii,  teroarea   

aceasta dezlănţuită asupra  nenorociţilor săteni, de  către sălbaticul de subprefect 

Gheorghe Cîrtojanu, au  ca  scop să îngrozească  pe ţărani, a-i face să le piară 

dorul de libertate, dorul de a alege candidaţii lor, contra candidaţilor ciocoimei  

conservatoare şi liberale; au ca scop de a-i ţine pe ţărani în întuneric, robii   

proprietarilor şi arendaşilor"120.    

 "Caracterul  bestial şi durata campaniei  de teroare şi represiune la sate  

din anul 1899, începută de guvernul liberal şi continuată de guvernul 

conservator care l-a succedat, grăiesc prin  "ele însele despre marea  semnificaţie 

istorică a fenomenului  socialist agrar de  la finele  veacului  trecut"121. 

 

Ştiri despre viaţa politică a  judeţului Vlaşca  se  derulează  pe toată durata 

de apariţie a ziarului  socialist "Lumea  nouă". Ele  se concentrează mai ales în 

jurul confruntărilor electorale între partidele reprezentate şi în Vlaşca, cât şi 

asupra  vieţii parlamentare. Implicit se reflectă în coloanele ziarului poziţia 

P.S.D.M.R. în ceea ce priveşte activitatea electorală şi parlamentară a partidului.       

Apărut în noiembrie 1894, la sfârşitul guvernării conservatoare, primul 

cotidian al mişcării socialiste reflectă schimbările politice survenite în România 

prin aplicarea sistemului rotaţiunei guvernamentale, acceptate aproape unanim 

de vârfurile politice ale claselor dominante.   

Criza guvernării conservatoare a ieşit în evidenţă odată cu alegerile 

comunale din 1895 din Vlaşca, în  care liberalii au ieşit victorioşi la Colegiul II, 

datorită înţelegerii cu disidenţii conservatori care şi-au menţinut poziţiile la 

Colegiul 1.  
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"Eri s-au făcut alegerile de delegaţi pentru Colegiul II comunal din 

Giurgiu. Lupta a fost foarte aprigă şi cu toate presiunile administraţiei, lista 

liberală a izbutit cu mare majoritate"122.   În urma alegerilor de delegaţi pentru 

Colegiul al II-lea, prefectul Vlahuţi a asigurat pe primul ministru L. Catargiu că 

"la Colegiul I candidaţii conservatori vor reuşi, doar la Colegiul al II-lea nu  

poate garanta. Pentru aceste alegeri comunale din Giurgiu "care se vor face în  

zilele de 5 şi 7 aprilie liberalii şi conservatorii vor ţine întruniri publice (…). 

Ambele partide vor trimite oratori din Bucureşti"123.       

Rezultatele alegerilor de la Colegiul I comunal au fost decise în urma 

balotajului124.  Rezultatul balotajului a dat  câştig de cauză listei disident 

conservatoare cu 136 voturi contra 86 voturi ale liste conservatoare. "Se ştie că 

la această alegere liberalii, conform înţelegerii avute, n-au prezentat listă, ci au 

votat pentru lista disidento-conservatoare, iar disidenţii în schimb, au votat lista 

liberală la colegiul al II-lea"125. În consecinţă, la alegerile Colegiului II comunal, 

conservatorii guvernamentali au constatat alegerile şi s-au retras "Lista liberală a 

întrunit  291 voturi, cu  concursul  conservatorilor disidenţi şi a fost proclamată 

aleasă"126.  

Alegerile comunale din aprilie 1895 au prefigurat alegerile legislative din 

anul următor. Rezultatele lor din  judeţul Vlaşca,  sunt concluzionate în articolul 

"Alegerile de la Giurgiu". "Deşi n-am intrat încă în perioada alegerilor 

legislative, totuşi la alegerile comunale ce se fac ici şi colo, guvernul începe    

să-şi dea arama  pe faţă şi să întrebuinţeze toate infamiile şi armele nepermise.     

Dorinţa de a cuceri toate oraşele în care au reuşit liberalii să pună mâna pe 

consiliile comunale, face pe guvernamentali  să-şi piardă cu totul sărita (...). 

Astfel, se ştie că deunăzi s-au ţinut la Giurgiu alegeri comunale. După o 

ruşinoasă înfrângere la Colegiul I-iu, conservatorii, văzând că au şi mai puţini 
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sorţi la colegiul al II-lea, şi-au retras lista. Înainte însă de a se retrage s-au nevoit 

a zădărnicii alegerea potrivnicilor lor şi în acest scop au organizat un aşa scandal 

încât au împiedicat începerea operaţiunilor electorale până după amiezi (...). Un 

mai mare cinism şi o mai mare neruşinare nici nu se poate imagina (...). Noi 

protestăm cu  energie împotriva acestei noi mişcări guvernamentale şi cerem 

respectarea  voinţei exprimate a majorităţei alegatorilor acelui colegiu"127. 

"Datorită alianţei electorale dintre disidenţii conservatori şi liberali au fost 

efectuate schimbări în conducerea judeţului. "În sfârşit după multe târguieli şi 

codeli, d. Dimitriu, disidentul conservator din Giurgiu, a primit prefectura de 

Vlaşca. D-sa a depus sâmbătă  jurământul şi eri s-au luat în posesiune prefectura 

de  Vlaşca,  iar d. Vlahuţi a fost mazilit (...). De acum situaţiunea la Giurgiu se 

complică foarte mult şi abia acum liberalii înţeleg păcăleala ce  şi-au tras la 

alegerile comunale lăsând Colegiul I în mâna disidenţilor cari au majoritate în 

consiliul comunal"128. Era însă doar o soluţie de compromis în vederea 

viitoarelor alegeri generale. 

Guvernul liberal instaurat în octombrie 1895 era de fapt succesorul 

dinainte cunoscut al  conservatorilor. Aşa se explică că preluarea puterii de către 

liberali nu a întâmpinat decât o opoziţie formată din partea conservatorilor129. 

Drept consecinţă în noiembrie 1895 au avut loc alegerile generale, organizate de 

partidul liberal. Cu acest prilej P.S.D.M.R. a desfăşurat o largă acţiune de 

propagandă punându-se accentul în  special pe revendicarea votului universal. 

Înainte însă de alegeri, oportuniştii din P.S.D.M.R. au dus tratative cu fruntaşi ai  

partidului liberal în vederea încheierii unor carteluri electorale. Conducerea 

socialistă susţinea că între ea şi partidul liberal exista o unitate de vederi în ceea 

ce priveşte politica externă. P.S.D.M.R. a depus la aceste alegeri candidaţi în opt 

judeţe şi  localităţi,  dar nu şi în judeţul Vlaşca130.      
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În judeţul Vlaşca lupta pentru locurile din  parlament a fost dusă între 

partidele liberal şi  conservator.  Campaniile electorale ale celor două partide au 

fost conduse de liderii celor două partide ce s-au deplasat la Giurgiu.       

"Conservatorii vor ţine o întrunire  la Giurgiu  şi la care va lua cuvântul şi d. I. 

Lahovary,  fostul  ministru al ţărei la Paris"131.       

"Liberalii vor ţine luni o  întrunire publică la Giurgiu şi la care va lua 

cuvântul şi d. Dimitrie  Sturdza. Ni  se spune ca primul-ministru de o bucată de 

vreme încoace nu face nimic, alt-de cât fabrică discursuri şi călătoreşte"132.       

Victoria liberală în alegeri este categorică şi în judeţul Vlaşca. Pentru 

Senat au fost aleşi  la Colegiul  I  V.  Chistofor cu 109 voturi, iar la Colegiul II 

C. Bastache cu 57 voturi. Pentru cameră au fost aleşi la Colegiul I Matei 

Corbescu cu 178 voturi,  la Colegiu al II-lea V. Iepurescu, cu 454 voturi iar la 

Colegiul al III-lea Efrem Ghermani, cu 640 voturi133. 

Ziarul partidului socialist a luat poziţie împotriva poziţiei nejuste a 

deputaţilor din Vlaşca în diferitele probleme şi mai ales în ceea ce priveşte 

problema ţărănească. Astfel este criticat în nenumărate rânduri deputatul V. 

Iepurescu. "Se pare ca această caraghioasă personalitate s-a născut anume pentru 

a provoca momente vesele parlamentului. Dacă însă adesea apostrofele 

Iepurescului în chestiune sunt un intermezo comic de efect, sunt cazuri când 

întreruperile sale devin pur şi simplu scandaloase. Eri, în cameră, pe când D. 

Dobrescu-Argeş atingea însemnata acţiune a degenerărei ţăranului român, 

Apostrofa din Giurgiu se dedă la o sumă de întreruperi de cea mai stupidă şi mai 

demagogică speţă. Că nu, că ţăranul român e frumos şi zdravăn, că mănâncă ce 

vrea, că e o calomnie la adresa ţărei de a spune ca ţăranul e sărac şi bolnav (…). 

Tinerii liberali trebuiau să pue la rezon pe caraghiosul din Giurgiu, pentru a 

demonstra că nu sunt solidari cu el şi că găsesc că a sosit timpul ca şi într-o 
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cameră românească să se poată vorbi de chestiuni economice şi sociale, fără ca 

să fii expus să înduri injuria apostrofelor lui Iepurescu"134. Era de fapt o 

confirmare a poziţiei partidului socialist în legătură cu problema agrară şi cu 

situaţia ţărănimii, poziţie dezbătută pe larg în prezentul studiu.       

Până în 1898, an marcat de alegerile comunale, găsim doar ştiri răzleţe în 

ziarul "Lumea nouă" privitoare la viaţa politică din judeţul Vlaşca precum, 

rezultatele alegerilor parţiale din mai 1897 pentru Colegiul II senat, ce au dat 

câştig de cauză candidatului guvernamental D. Rose-Ştefănescu, fost prefect, cu 

96 voturi în dauna candidatului conservator D. I. Lahovary ce a întrunit doar 73 

voturi135.     

Dezbinările din cadrul partidului liberal s-au făcut simţite şi în judeţul 

Vlaşca. "Un număr de 54 de cetăţeni liberali din Giurgiu, nemulţumiţi că 

guvernul de acum a nesocotit drepturile liberalilor meritoşi din localitate, vor să 

înceapă o acţiune energică pentru a justă întocmire a partidului. În acest scop vor 

face să apară în ziua de 12 aprilie, ziarul săptămânal "Presa liberă"*. Pe zi ce 

trece, noi elemente democrate se despart de vechiul trunchi al liberalilor şi intră 

în lupta politică având drept călăuză idei iar nu sentimente. După dezbinările din 

capitală, după formarea grupărilor din principalele judeţe acum a venit şi rândul 

celor din Giurgiu să lucreze (…). Îmbucurător e faptul că această grupare 

făgăduieşte să lupte pentru ideile democrate şi că d-avocat Nicolae Bălănescu, 

directorul gazetei, un om foarte capabil şi integru, are admirabile vederi în ceea 

ce priveşte lărgirea dreptului de vot"136.     

În aceste condiţii au avut loc alegerile comunale din 1898 ce s-au 

desfăşurat în condiţii deosebite. Grupul pro-liberal din conducerea P.S.D.M.R., 

înstrăinat complet de interesele reale ale clasei muncitoare, pregătea în acea 

vreme atragerea întregului partid al muncitorilor la remorca liberalilor. S-au 
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încheiat carteluri electorale cu liberalii în principalele localităţi. O intensă 

activitate propagandistică dusă prin "Lumea nouă" a dezorientat clasa 

muncitoare asupra raporturilor reale între P.S.D.M.R. şi liberali137.      

Ziarul publică ştiri referitoare la activitatea grupurilor liberalilor vlăşceni 

în preajma alegerilor comunale precum şi a raporturilor dintre ele. "Duminică, 

şefii partidului naţional-liberal din Giurgiu au convocat pe cetăţeni la o întrunire 

în sala imperială (…). D. Roze Ştefănescu, ales preşedinte după ce mulţumeşte 

pentru onoarea ce i s-a făcut, atacă tânăra dezidenţă locală pentru că s-a despărţit 

de familia cea mare liberală. D.I. Boldescu  laudă consiliul comunal pentru 

activitatea ce a depus-o înfrumuseţând oraşul. Vorbind despre disidenţi spune: 

cu toate insultele ce au aruncat şefilor, vor fi  bine primiţi în partid, dacă vor să 

reintre (…). D. Gr. Carcali, protestează împotriva acuzaţiilor aduse de disidenţi 

şi arată că sunt neîntemeiate. Face apel la unirea tuturor forţelor liberale din 

localitate"138. De altfel aflăm că: "disidenţa liberală din Giurgiu nu e pornită 

numai din cauza câtorva nemulţumiri personale, ci între dizidenţi şi oficiali e o 

absolută deosebire de păreri în chestiile politice. Dizidenţa e animată de idei 

democratice şi după cum rezultă însuşi din presa liberală,  dă o atenţie deosebită 

populaţiei rurale şi populaţiei orăşeneşti, nesocotită de politicienii de până acum.  

De altminteri d.  Nicolae Bălănescu,  şeful dizidentei,  se bucură de foarte  multe 

simpatii în Giurgiu şi cunoscut ca om animat de cele  mai  înaintate sentimente 

democratice (…). Dizidenţa va ţine o mare întrunire publică şi va prezenta liste 

deosebite atât la alegerile comunale cât şi la cele generale"139.      

Alegerile comunale au dat câştig de cauză liberalilor în ciuda  diviziunilor 

partidului liberal140. 

Ştirile privitoare la viaţa politică a partidelor din judeţul Vlaşca, mai ales 

în ceea ce priveşte campaniile electorale pentru alegerile parlamentare şi 
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comunale sunt considerate foarte importante şi ocupă un loc distinct în coloanele 

ziarului  socialist "Lumea  nouă". Ele  relevă politica electorală a P.S.D.M.R.  

dar şi  aspecte mai puţin cunoscute ale vieţii politice vlăşcene de la  sfârşitul sec. 

al XIX-lea.   

Propunându-ne să dezbatem în acest studiu toate categoriile de ştiri 

privitoare  la judeţul Vlaşca cuprinse în ziarul socialist, nu putem omite acele 

informaţii în aparent mărunte dar care dezbat probleme diverse şi pe multiple 

planuri. În diversitatea lor este dificil a le contopii într-o singură categorie de  

probleme. De aceia ne vedem nevoiţi a le dezbate în ordinea importanţei lor,  cel 

puţin în ceea ce ne priveşte.       

Semnificativ  este faptul că ziarul socialist  "Lumea nouă" deschide  seria 

ştirilor despre judeţul Vlaşca şi deci implicit şi despre oraşul  Giurgiu,  cu o ştire 

referitoare la învăţământ. Mai concret se fac  referiri la unul din cele mai  

importante lăcaşuri de acest profil, gimnaziul (ulterior liceu) Ioan Maiorescu 

"Jubileul de 25 de ani de la fondarea gimnaziului Ioan Maiorescu din Giurgiu, 

care iera să se  ţină la 6 noiembrie, s-a amânat pentru 13 noiembrie, când se va 

dezveli şi bustul din bronz al lui Ioan Maiorescu"141.    

Preocuparea giurgiuvenilor pentru transformarea gimnaziului în liceu este 

permanentă, ceea ce răzbate şi în corespondenţele ziarului socialist. "O delegaţie 

din Giurgiu a sosit în capitală pentru a cere d-lui Haret transformarea 

gimnaziului din acel oraş în liceu"142. 

O ştire importantă ce relevă atitudinea unor oameni de bine în raport de 

învăţământul din Vlaşca este demnă de menţionat "Defunctul deputat de Vlaşca, 

Profirescu a lăsat un legat de 30.000 lei şcolii normale pentru învăţătura 

poporului român.  De asemenea a lăsat un legat pentru constituirea a trei şcoli în 



Ştiri despre judeţul Vlaşca în ziarul socialist "Lumea Nouă" (1894-1900) 

48 

comunele Ulmi, Ciudeşti, Gălăseşti şi cari şcoli se vor întreţine" din venitul unui 

fond însemnat"143.     

Strâns legată de problema învăţământului este şi aceia a vieţii cultural-

ştiinţifice a judeţului Vlaşca. "În oraşul Giurgiu s-a format un Ateneu din 

iniţiativa mal multor tineri inteligenţi. Conferinţele se vor ţine în sala clubului 

mixt. Prima conferinţă va fi ţinută de d. maior Tincu. D-sa va vorbii despre 

războiu. A doua conferinţă va fi ţinută de Lazăr Bădescu (de la Căscioarele) 

magistrat. D-sa va trata despre Evoluţie şi războiu"144.  

Activitatea de conferinţe va continua prin conferinţa ţinută de d. Nicolae 

Bălănescu, ce va ţine în sala Ateneului Român, conferinţa sa: ştiinţa şi statul145. 

Societăţile culturale ale epocii vor desfăşura activităţi şi în judeţul Vlaşca. 

De pildă în coloanele ziarului "Lumea nouă" găsim o serie de informaţii despre 

pelerinajul de la Călugăreni" organizat de societatea "Dacia Traiană" pentru 

cultura fizică naţională a românilor, societate ce a adăugat, activităţii sale extra 

sportive şi acţiuni de educaţie patriotică. Societatea a organizat un pelerinaj la 

Călugăreni în amintirea marii lupte a lui Mihai Viteazul. În acest scop 

preşedintele societăţii, d. G.O. Gârbea a adresat cetăţenilor un călduros apel de a 

lua parte în număr tot mai mare la pelerinajul de la Călugăreni146.   În acest sens 

"Comitetul de organizare al pelerinajului ce se va face poimâine la Călugăreni a 

în tocmit un program foarte frumos pentru serbarea de la 2 Maiu. Se crede că va 

lua parte la pelerinagiu un număr considerabil de cetăţeni, atât din capitală, cât şi 

din Giurgiu"147. Participanţii la această manifestare culturală "au plecat din 

capitală la Călugăreni cu un tren expres în număr de peste 3oo persoane. 

Comitetul de organizare al acestei procesiuni a scos un ziar festiv intitulat 

Călugăreni, şi care se vinde pentru acoperirea cheltuielilor necesitate de 

procesiune. La Călugăreni, se aflau o mulţime de săteni de prin comunele 
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învecinate, cum şi alte persoane din Giurgiu. După o scurtă vizită făcută 

poziţiunilor din împrejurimi, procesiunea s-a întrunit la Crucea de Piatră, care 

constituie monumentul istoric al luptei lui Mihai-Viteazul. Crucea era 

împodobită cu verdeaţă şi s-a depus pe ea o mare coroană din partea societăţii 

Dacia-Traiană, iniţiatoarea procesiunii de la Călugăreni. Aici, s-au pronunţat 

discursuri de către d-nii G.D. Gîrbea, preşedintele societăţii, dr. Elefterescu, 

studenţii Tamara, Ciurea şi alţii. Oratorii au arătat meritele lui Mihai Viteazul şi 

au descris celebra luptă a eroului de la Călugăreni148.  

Amintim o ştire singulară despre activitatea camerei de comerţ. "La 

Giurgiu s-au ales ca membri în camera de comerciu, cu o unanimitate de 78 

voturi, d-nii Pascal Mihail, Anastase Ion, G. Brătănescu şi Gr.G.Carcalii"149   

Aceasta în deschiderea unei serii de interesante informaţii privind preocupările 

edililor pentru înfrumuseţarea şi modernizarea Giurgiului. "Consiliul comunal 

din Giurgiu a votat suma da 1.200.000 lei pentru pavarea oraşului"150. Se 

pomeneşte despre o tentativă de iluminare a oraşului. "Oraşul Giurgiu va fi 

luminat cu lumină electrică, dacă primeşte oferta ce i s-a făcut de o companie 

franco-belgiană care-şi ia sarcina de a face toate instalaţiile trebuincioase"151. Pe 

linia aceloraşi preocupări ziarul informează că: "ministerul de interne, a trimis în 

studiul consiliului tehnic superior, proiectele pentru alimentarea oraşului cu 

apă"152. Remarcăm că ştirile privitoare la electrificarea oraşului şi alimentarea 

lui cu apă, nu sunt confirmate în perioada de apariţie a ziarului.    

O informaţie interesantă ne provine prin intermediul cotidianului social 

democraţiei române privitoare la contribuţia unui ofiţer din garnizoana din 

Giurgiu la perfecţionarea armei Manlicher din dotarea armatei române "Aparatul 

d-lui căpitan Fotescu Petre din regimentul nr. 5 din Giurgiu. Invenţiunea d-lui  

căpitan Fotescu e foarte ingenioasă şi constă dintr-un aparat numit culegător, 
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construit din nişte sârmă şi îmbrăcat în piele pentru a nu zgâria ţeava armei. La 

ambele căpătâie are două cureluşe pentru a se putea fixa pe armă, iar la bază are 

o punguliţă filată.  Tuburile azvârlite din armă, sunt prinse de aparat şi cad apoi 

în punga filată care poate primii până la 50 tuburi (…). Ministrul a trimis 

aparatul Fotescu în examinare la comisiunea de infanterie, şi în caz când aceasta 

l-ar aproba, inventatorul se va duce în străinătate spre a obţine patenta 

invenţiunei  sale"153. 

    Interesante sunt şi relatările despre "odiseia" vaporaşului Independenţa 

din Giurgiu care făcea cursa dintre Giurgiu şi Rusciuk, şi care s-a scufundat în 

Dunăre "fără însă să se fi întâmplat vreo nenorocire în persoane".  Vaporul 

aparţinea casei Pascaly Mihail şi s-a scufundat datorită vreunui răuvoitor care a 

scos vrun robinet de la vapor".  Până la urmă însă "vaporul Independenţa care a 

stat mai multe zile sub apă, a fost scos la suprafaţă (…). După mici reparaţii şi-a 

reluat din nou cursele sale dintre Giurgiu şi Rusciuk"154.      

Un ultim set de informaţii diverse se referă la evenimentele climaterice ce 

s-au petrecut în judeţul Vlaşca. Pot fi enumerate ca o curiozitate: "Eri (20 aprilie 

1895) la Giurgiu a căzut o ploaie torenţială însoţită de piatră de mărimea unei 

alune"; "Din pricina gheţii şi viscolului poşta n-a putut trece eri (15 februarie 

1896) din Giurgiu la Rusciuk; Aseară (13 noiembrie 1896) s-a simţit un 

cutremur de pământ în capitală şi următoarele localităţi: Giurgiu (…); Nici un 

incident nu s-a produs"155. 

O calamitate mult mai importantă în consecinţele ei asupra vieţii 

locuitorilor din Vlaşca au fost groaznicele inundaţii din primăvara anulai 1897. 

"Apele au înecat casele şi vitele cătunului Flămînda. S-a cerut ajutorul 

autorităţilor portului pentru a scăpa viaţa vitelor şi a oamenilor". De asemenea 

"din cauza inundaţiilor s-a sfărâmat podul ce leagă comuna Uzunu cu şoseaua 
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naţională Giurgiu-Bucureşti". Asemenea podul de la Copăceni de pe această 

şosea este aproape de a se sfărâma din cauza repeziciunii apei Argeşului, care se 

revarsă pe la capetele podului. Comunicaţia s-a întrerupt între Giurgiu şi 

Bucureşti"156. Tocmai aceste inundaţii vor face obiectul primelor reportaje ale 

corespondentului local ce semna "Bivolar", către redacţia ziarului "Lumea 

nouă", reportaje despre situaţia grea a ţărănimii agravată de aceste calamităţi.     

Puse cap la cap "ştirile mărunte" din coloanele ziarului socialist ne dau 

astfel o imagine mai clară asupra vieţii social-economice a judeţului Vlaşca între 

1894 şi 1900.                           

"Lumea nouă", organ zilnic al social-democraţiei române, devenit mai 

târziu ziar săptămânal, a fost menită să joace un rol important în desfăşurarea 

mişcării socialiste în ţara noastră după făurirea P.S.D.M.R., prin răspândirea în 

rândul muncitorilor şi a unei părţi din ţărănime a ideilor socialiste"157.     

Apariţia acestui ziar a fost o adevărată revoluţie în istoria presei din ţara 

noastră. Avem deci convingerea că desprinzând din coloanele sale ştirile despre 

judeţul Vlaşca aducem o contribuţie la cunoaşterea istoriei atât de zbuciumate 

ale acestor locuri din ţară.                                

 

Mircea Alexa 
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"Lumea nouă", anul I, nr. 6, luni 7 noiembrie 1894. 

Din colecţia Muzeului judeţean "Teohari Antonescu" – Giurgiu  sub cota P. 5001 
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Un grup de colaboratori ai ziarului "Lumea nouă".  

Apud: I.C. Atanasiu, Mişcarea socialistă 1881-1900, Edit. "Adevărul", Bucureşti, 1932, p. 67. 
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Congresul socialist din 1894. 

Apud: I.C. Atanasiu, Mişcarea socialistă 1881-1900, Edit. "Adevărul", Bucureşti, 1932, p. 208. 
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"Lumea nouă", anul I, nr. 177, joi 11 mai 1895. 

Din colecţia Muzeului judeţean "Teohari Antonescu" – Giurgiu  sub cota P. 4995 
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Apud: I.C. Atanasiu, Mişcarea socialistă 1881-1900, Edit. "Adevărul", Bucureşti, 1932, p. 379. 

 

 

 

 

 

 





69 

                                                                                                                                    

 
"Lumea nouă", anul I, nr. 270, vineri 18 august 1895. 

Din colecţia Muzeului judeţean "Teohari Antonescu" – Giurgiu  sub cota P. 4993 
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"Lumea nouă", anul III, nr. 834, duminică 20 aprilie 1897. 

Apud: Presa muncitorească şi socialistă din România,  

vol. I 1865-1900, partea a II-a 1890-1900, Bucureşti, 1964, p. 429. 
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"Lumea nouă", anul III, nr. 826, miercuri 9 aprilie 1897. 

Din colecţia Muzeului judeţean "Teohari Antonescu" – Giurgiu  sub cota P. 20310 
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"Lumea nouă" ştiinţifică şi literară, anul I, seria a II-a, nr. 10 (267), luni 14 august 1895. 

Apud: Presa muncitorească şi socialistă din România,  

vol. I 1865-1900, partea a II-a 1890-1900, Bucureşti, 1964, p. 546. 
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"Lumea nouă", anul III, nr. 966, vineri 3 octombrie 1897. 

Din colecţia Muzeului judeţean "Teohari Antonescu" – Giurgiu  sub cota P. 20313 




