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«CAROL I, 

Prin graţia lui Dumnezeu şi voinţa naţională, Rege al României, 

La toţi de faţă şi viitori sănătate :" 
“Asupra raportului ministrului Nostru secretar de Stat la departa- 

mentul cultelor și instrucţiunii publice sub No." 47.116 bis din 13 

= August 1907, . 

Am decretat şi decretăm : 

Art. 1. Conferim medalia » Răsplata muncii pentru, Invăţământe 

următorilor învăţători, cari în Martie trecut au lucrat la preîntâm- 

pinarea sau potolirea răscoalelor :: 

Clasa 1; 

D-lui Axentie Vasile, din comuna Dumbrăveni, jud. Botoșani. 
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3 Sturdza Ion M., din comuna Cândești, jud. Buzăi. 

Sârbescu D. R., din comuna Lopătări, jud. Buzău. 
Patriciu Ene, din comuna Smulţi, jud. Covurlui. 
Salviu George, din comuna Smulţi, jud. Covurlui. 
Ţonea Dim, din comuna Smulţi, jud. Covurlui. 
David Ștefan, din comuna Oancea, jud. Covurlui. 
Michail loan L., din comuna Rogojeni, jud. Covurlui. 
Strătulescu G., din comuna Berești, jud. Covurlui. 
Bărbulescu C., din comuna Calopăru, jud. Dolj. 
Marinescu C., din comuua Murgași, jud. Doij. 
Filimon Sp., din comuna Pleniţa, jud. Dolj. 
Bojinescu loan, din comuna Obârşia, jud. Mehedinţi. 
Câmpeanu C., din comuna Hinova, jud. Mehedinţi. 
Popescu Profir, din comuna Pătulele, jud. Mehedinţi. 

D-rai Popescu Maria, din comuna Gorgan, jud. Muscel. | 
D-lui Catrineseu Iosif, din comuna Dragoslave, jud. Muscel. 

Catrinescu N., din comuna Dragoslave, jud. Muscal.



"D-nei Mincu Zoe G., din căt. Târgu-Dealului, com, Ştefă- 
nești, jud. Muscel. 

D-lui Şerpişeanu Vasile din comuna Bărgăoani, jud. Neamţu. 
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Ciobotaru C. V., din comuna Maţea, jud. Tecuci. 

Dimitrescu I., din comuna Buceşti, jud. Tecuci. 
- Dimitriu M. C., din comuna Cosmeşti, jud. Tecuci. 

Niculescu C., din comuna Băneasa, jud. Teleorman. 

Grigorescu Filimon, din comuna Storobăneasa, jud. 'Peleor- 

man, 
Ionescu I., din comuna Râioasa, jud. Teleorman. 

Gheorghiu Major Ioan, din comuna Plopana, jud. Tutova. 

Coman Const., din comuna Plopana, jud. Tutova. 

Sona Aurel, din comuna Târgu-Murgeni, jud. Tutova. 

Popovici Teodor, din comuna Odaia-Bursucani, jud. Tutova 

Popescu I., din comuna Zătreni, jud. Vâlcea. 

Bucheru Vasile, din comuna Prundeni, jud. Vâlcea. 

Gabrielescu 1. [., institutor, din comuna Ocnele-Mari, jud. 

Vâlcea. - . 

Demetrescu Radu, din comuna O:nele-Mari, jud. Vâlcea. 

Didicescu I., din comuna Voineşti, jud. Vâlcea. 

Popovici Grigore, din comuna Codăești, jud. Vaslui. 

Băbuşeanu loan, din comuna Laza, jud. Vaslui. 

Adam George, din comuga 'Țibănești, jud. Vaslui. 

Mărăcineanu Zaharia, din comuna Bila, jud. Vlașca. , 

Dănescu Marin, din comuna Babele, jud. Vlaşea. 

Marinescu George, din comuna Cămineasca, jud. Vlaşea. 

'Țiculescu Marin N., din comuna Gostinu, jud. Vlașca. 

Petrescu Const., din comuna Dărăști, jud. Vlașca. 

Bârleanu Atanasie, din comuna Măgura, jud. Vlaşca. 

Stoicescu Zamfir, din comuna Talpa-Ogrăzi, jud. Viaşca. 

Spălăţescu Radu, din comuna Putineiu, jud. Vlașca. 

Niculescu D., din comuna Teslui-Curtişoara, jud. Olt. 

Vergulescu Smarandache, din comuna Isvoarele, jud. Olt. 

* Dinescu Anghel, din comuna Târnava-Comoara, jud. Vlașca. 

Mitrescu V., din corauna 'Ţigănaşi, jud. Mehedinţi. 

Nichifor Gheorghe, din comuna Ibănești, jud. Dorohoi. 

Popescu Î. Popa, din comuna Dobruna, jud. Romanați. 

Procopiescu Î. Pr., din comuna Islaz, jud. Romanați. 

Clasa II. 

D-lui Marinescu Al., din comuna Isvoru-de-Jos, jud. Argeş. 

3
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3
3
 

Câmpenescu &., din comuna Dumbrăveni, jud. Botoşani. 

Filipescu Gr., din comuna 'Pudora, jud. Botoșani. 

Mitrea lon, din comuna Poiana-Lungă, jud. Botoşani. 

Rotundu Anania, din comuna Măscăteni, jud. Botoșani. . 

“Mihăilescu C;, din comuna Potlogi, jud. Dâmboviţa.



“ D-lui Mihăilescu I., din comuna Mogoșani, jud. Dâmboviţa. 
Popescu I., din comuna Potlogi, jud. Dâmboviţa. 
Andrescu P., din comuna Căpreni, jud. Dolj 
Surăeanu D., din coniuna Mihăiţa, jud. Dolj. 
Voiculescu 1. Grigorie, din comuna Călugărei, jud. Dolj. 
Niţulescu Matei, din comuna Seaca, jud. Olt. 
Zamfirescu Sava, din comuna 'Teslui-Curtișoara, jud. Olt. 
Andreescu P. G., din comuna Roşieni, jud. Romanați. 
Alexandrescu Anton, din comuna Islaz, jud. Romanaţi.. 
Florescu Nestor, din comuna Islaz, jud. Romanați. 
Manoilescu D., din comuna Şerboteşti, jud. Vaslui. 
Trofin M., din comuna Miclești, jud. Vaslui. 
Jliescu Ştefan, din comuna Golfinu, jud. Romanați. 3
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Art. II şi cel din urmă. — Ministrul Nostru secretar de Stat la de- 

partamentul cultelor şi instrucţiunii publice este însărcinat cn execu- 
tarea acestui decret. 

Dat în Castelul Peleş, la 13 August 1907. Sa 
ă CAROL 

Ministrul cultelor și instrucţiunii publice, - 

Sp. Haret. No. 3.956.



CAROL 1, 
Prin graţia lui Damnezeu şi voinţa naţională, Rege al României, 

La toţi de'faţă şi viitori sănătate : 

Asupra raportului ministrului Nostru secretar de Stat la departamen- 

tul cultelor şi instrucţiunii publice, sub No, 47.116 bis din 13 August 

1907, 
Am decretat şi decretăm : 

” Art. IL. Conferim medalia »Răsplata muncii pentru Biserică 

următorilor preoţi, cari în Martie trecut au lucrat la preîntâmpi- 
narea sau potolirea rășcoalelor: 

Clasa 1. 

Balaban Neagu, diu comuna Osmanu (Brăila). 
Berteșteanu I., din comuna Chiscani (Brăila). 
Ionescu Dima, “din comuna Viziru (Brăila). 

Costăchescu N., din comuna Gurguieţi (Brăila), 
Micu T., din comuna Mihaiu-Bravu (Brăila), 

i Berdan G., din comuna Ruşetu (Brăila), 
Sburlan Andrei, din comuna Zilișteanca (Buzău). 

„. Manoliu Teodor, din comuna Tg. Bereşti (Covurlui). 
„Filiuţă loan, din comuna 'Țuţcani (Covurlui). 
Bogatu Ştefan, din comuna Tg.-Berești (Covurlui). 
Aramă N., din-comuna Târgoviște (Dâmboviţa). 
Mihăilescu N., din comuna Potlogi (Dâmboviţa). 
Motăţeanu Ioan, din comuna Motăţei (Dolj). 
Băculescu Al., din comuna Bârca (Dolj). 
'Tucu loan, din comuna CGalopăru (Dolj). 
Popa Spiridon, din comuna Bozia (Fălciu). 
Sârbu Haralamb, din comuna Corni (Fălciu). 
Străichescu Mihai, din comuna Obârșia-Câmp (Mehedinţi). 
Hinovescu Î., din comuna Hinova (Mehedinţi). ' 
Dumitrescu Manole, din comuna Călinești (Muscel). 
Sănâulescu George, din comuna Dragomirești (Neamţu). 
Constantinescu |, din comuna Dănești (Neamţu): 
Stupcanu Grigore, din comuna Tazlău (Neamţu). 
Cunescu „Petre, din comuna Pârgeoveni (Romanați). 

Pi
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Pohrib I., din comuna Matea (Tecuci). 
Popescu Anton, din comuna Cervenia (Teleorman). 
Ulmeanu Î., din comuna Ologi (Teleorman). 

Popescu Ștefan, din comuna Plopana (Tutova). 
Raianu Zaharia, din comuna Tg.-Murgeni (Tutova). 
Buiuc C., din comuna Odaia-Bursucani (Tutova). 
Corciobă Panait, din comuna Puntişeni (Tutova). 
'Peodorescu G., din comuna Puntişeni (Tutova). 
Bălăşel Teodor, din comuna Ştefăneşti (Vâlcea). 
Galaction D., din comuna Laza (Vaslui). 
Teodorescu N., din comuna Cămineasca (Vlașca). 
Georgescu Dragomir, din comuna Măgura (Vlașca). 
Răileanu Grigore, din comuna Ibănești (Dorohoi). 

= Clasa Il. 

Stoicescu loan, din comuna Șerboieni (Argeș). - 
Serboianu loan, din comuna Şerboieni (Argeș). 
Niculescu Atanasie, din comuna Dragomirești (Dâmboviţa). 
Ionescu D., din comuna Potlogi (Dâmboviţa). 
Strechescu I., din comuna Pleniţa (Dolj). 
Brădișteanu I. G., din comuna Brădești (Dolj). - 
Popescu Î., din comuna Gângiova (Dolj). 
Tănăsescu C., din comuna Bucovăţ (Dolj). 
Marinescu Pavel, din comuna Padea (Dolj). 
Pretorian lie, din comuna Segarcea (Dolj) 
Murgășeanu Ștefan, din comuna Murgași (Dolj). 
Andreescu Ştefan, din comuna Moșna (Fălciu). 
Vasiliu Petre, din comuna Huşi (Fălciu). 
lordăchescu D. din comuna Hotaru (Ilfov). 
Bădulescu Marin, din comuna Seaca (Olt). 
Săvulescu D., din comuna Buştenari (Prahova). 
Lungu Ştefan, din comuna Bucești (Tecuci). 
Dămăceanu loan, din comuua Cosmeșşti (Tecuci). 
Folescu George, din comuna Călina (Vâlcea). 
Ionescu Teodor, din comuna Zăvideni (Vâlcea). 

Ursescu Marin, din comuna Cireșu (Vâlcea). 
Predescu Anastasie, din comuna Ghidici (Dolj). 

Art. II şi cel din urmă.— Ministrul Nostru secretar: de Stat la de- 
partamentul cultelor şi instrucţiunii publice este însărcinat cu execu- 

tarea acestui decret. - 

Dat în Castelul Peleş, Îa 13 August 1907. 
CAROL 

Ministrul cultelor și instrucţiunii publice, 

Sp. Haret. No. 3.283, 
———



Raportul d-lui ministru al instrucţiunii şi cultelor cu No. 47.416 

bis din 13 August 1907, adresat M. S. Regelui. 

Sire, 

In urma încercării celei grele, prin care a'trecut ţara noastră în pri- 

măvara trecută, este de datoria conducătorilor ei a se reculege și 

a trage din cele întânâplate învăţăturile cuvenite, în vederea împli- 

nirii datoriilor lor. ; . 

Dureroasele evenimente din Martie au fost o surprindere pentru 

mulţi ; nu însă pentru aceia cari nu sunt deprinşi a judecă stările 

de lucruri numai după aparențele exterioare şi fără a intră în adân- 

cul lor. | - ” 

Superficialitatea unora, şi poate vederile nu destul de obiective 

ale altora, au făcut a se acredită multe idei greşite în privinţa cau- 

zelor cari au produs răscoalele ţărăneşti. Cu timpul vor dispăreă 

toate în faţa evidenţei faptelor. Dar este una care trebue stârpită 

fără întârziere, pentrueă altminteri ea poate fi o piedică serioasă în 

realizarea reformelor destinate a face.imposibilă pe viitor întoarce- 

rea unor evenimente ca cele de acum patru luni. Aceasta este învi- 

novăţirea ce s'a adus preoţilor și învăţătorilor sătești, de a fi fost ei 

instigatorii şi propagatorii răscoalelor. ” 

Acuzaţia aceasta eră gravă şi, dacă s'ar fi dovedit întemeiată, ea 

ar fi însemnat ruina iremediabilă a speranţelor pe cari oamenii pre- 

văzători le puneau pe acești factori sociali, pentru a aduce cu înce- 

tul prefacerea în bine a stării de lucruri dela ţară. 

Datoria de a limpezi lucrul acesta reveneă. în prima linie, minis- 

terului instrucției publice şi al cultelor. De aceea, timp de patru 

luni am cercetat în toate amănuntele rolul pe care învățătorii și 

preoţii l-au avut faţă de răscoalele țărănești, şi ani adunat cu Tăb- 

dare toate informaţiile ce am putut culege. In timpul acesta, pati- 

mile s'au mai potolit, vederile oamenilor s'au mai clarificat, dovezile 

Sau acumulat, mulți din cei acuzaţi au avut chiar timpul de a trece : 

în faţa justiţiei. Cred dar că sunt elemente destule pentru-a se 

formă o convingere bine întemeiată, şi această convingere, întru cât 

mă priveşte, este în mod hotăritor în favoarea preoților şi a învăţă-
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torilor. Mă voiu sili să documentez cele ce afirm, pentru ca să pot 
aduce în sufletul Majestății Voastre încrederea deplină pe care o 
am eu, că'n opera de regenerare şi întărire a neamului românesc, 
la care Majestatea Voastră prezidează cu atâta înțelepciune şi cu 
atâta norocire de patruzeci și unu de ani, Ea se poate sprijini cu în- 
credere pe spiritul de ordine, pe respectul legii şi pe . devotamentul 
pentru binele public al corpului didactic rural şi al preoţimii dela 
sate, 
„Pentru a se judecă cu toată dreptatea influența pe care acești - 

modeşti lucrători o exercită asupra mersului țărănimii, este necesar 
să se considere mai întâiu locul pe care l-au avut ei până acuni, în 
preocupările acelora cari aveau conducerea trebilor ţării, şi din cari 

- unii îi critică astăzi cu atâta asprime. Nu trebue uitat că până acum 
cincisprezece ani se hirotoniau preoţi tineri, cari nu aveau decât 

patru clase de seminar şi se numiau învăţători cei eari nu aveau 
decât patru clase primars. De atunci a început a se cere unora se- 
minarul complet, celorlalţi şcoala normală. Dar educaţia ce li se da 
în aceste institute eră mai mult aceea a unor fii de rentieri, decât a 
unor tineri chemaţi a se luptă zilnic cu nevoile celui mai greu apos- 
tolat. Odată trimiși la ţară, nimepi nu s'a mai ocupat de ei. Uitaţi 
şi oropsiţi, lipsiţi de localuri, de concursul tuturor, în luptă cureaua 
voinţă şi cu lipsa de cultură a sătenilor, izolaţi de orice mișcare in- 
telectuală, ei erau condamnaţi să vegeteze, urmăriţi toată vieaţa lor 
de amintirea anilor când în școală li se deschiseseră ochii și inima, 
spre o vieaţă inteligentă, și de părerea de rău pentru realitatea pre- 
zentă. Intr'o așă stare sufletească, nu ar fi fost de loc de mirare, dacă 
i-am fi văzut cedând îndemnurilor rele şi devenind elemente de 
neliniște și de dezordine. Să nu uităm că fenomenul acesta se pe- 
trece chiar azi în alte țări, unde o bună parte din cauzele. dela noi 
lipsese. | “ 

ŞI cu toate acestea, în un șir destul de lung de ani, abiă se pot 
numără câteva cazuri sporadice, bine constatate, de învăţători şi de 
preoți pe cari să-i fi ademenit teoriile nesănătoase, cari bântuiau pe 
aiurea. Aceia cari, pe baza acestor cazuri, s'au grăbit să arunce dis- 
creditul asupra corpului întreg, poate ar fi scutit de această ne- 
dreptate, dacă ar fi considerat isbânda cu mult mai mare pe care în 

acelaș timp aceă propagandă o aveă la oraş, unde cu toate acestea 
și condiţiile psihologice, şi cele economice, erau cu inult mai bune 
decât la sate, și unde prin urmare asemenea propagandă ar fi ire- 
buit să nu prindă rădăcină. 

Sunt numai puţini ani, de când devenise evidentă greşeala cea 
mare ce se fâceă de a se nesocoti rolul social al învăţătorilor și al 
preoţilor şi de a nu se aveâ nici o grijă de starea lor sufletească. Şi 
a fost de ajuns un singur apel la patriotismul şi abnegaţia lor, pentruca 
numai în doi trei anisă se înjohebeze aceă minunată activitate care 
a dat băncile populare, tovărăşiile cooperative şi care a deşteptat în
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sate un început de sănătoasă vieaţă intelectuală, cum nu se mai vă- 

zuse până atunci. Aceasta a fost cel mai potrivit răspuns ce-l putean 

da şi unii și alţii la învinuirile pe cari li le aduceau acei cari, drept 

orice contribuţie la buna stare a sătenilor, se mulţumiau cu genera- 

lizări uşoare. a 

Nu este nici o îndoeală că, dacă activitatea aceasta ar fi continu- 

at a se desvoltă în linişte şi bine îndrumată un timp mai îndelun- 

gat, ea ar fi contribuit în mod puternie pentru a modifică în bine starea 

lucrurilor și poate pentrua înlăture chiar cu totul unele din celemai 

însemnate din cauzele cari au adus: turburările de astă. primăvară. 

Din nenorocire, nu a fost așă ' Turburările au isbucnit cu o furie 

al cărei caracter de sălbăticie și neinteligenţă ar fi putut numai 

decât să arăte cât de străine erau ele de mișcarea cu un caracter 

filantropic aşă de accentuat, în capul căreia se aflau învățătorii şi 

preoţii, 
Cu toate acestea, când veni vorba a se găsi instigatorii, cei cari 

fură mai mult designaţi ca atari, fură tocmai învățătorii şi preoţii, 

şi nu lipsiră nici acei cari să denunțe întreaga lor corporație ca un 

ericol public, contra căruia trebuiă să se ia măsuri extreme. Este 

eva propriu timpurilor turburate, ca oamenii să-şi piardă sângele 

Inecă şi să vadă peste tot pericole închipuite. Dar cei cari au răspun- 

deri trebue să știe a-și ţine cumpătul în vorbe, ca și în fapte. 

Chiar dacă cazurile de vinovăţie ale învăţătorilor şi preoților ar fi 

fost numeroase și neîndoioase, încă eră lucru grav ca dela vina 

câtorva să se generalizeze acuzaţia pentru un întreg corp de func- 

ţionari, cari tocmai atunci se aflau în una din perioadele cele mai 

rodnice și demne de laudă ale activităţii lor. Dar cercetarea făcută a 

dovedit că acele cazuri de vinovăţie, departe de a fi numeroase și ne- 

doioase, sunt puţine de tot. Cel mult dacă au fost în toată ţara 9 

preoți şi 18 învățători, a căror vinovăție să fie încă în discuţie ; şi 

încă din acești din urmă, cel mai culpabil este un suplinitor. Este 

oare raţional, este drept, ca pentru 27 de vinovaţi să se condamne 

un întreg corp de peste 11.000 membri ? 
E adevărat însă că cei învinovăţiţi au fost mai mulţi. În primul 

moment al turburărilor, un mare număr de învățători şi de preoţi 

au fost. urmăriţi, arestaţi, daţi în judecată. Unii din ei au avut să - 

sufere neajunsuri mari, până ce să se lămurească lucrurile și să se 

cunoască adevărul. Dar atunci s'a văzut că în marea majoritate a 

cazurilor, învinovăţirile ce li se aduseseră proveniau din neștiinţă, 

din reavoinţă, din invidie, din graba unora de a aruncă răspunderea: 

asupra altora, pentru a scăpă ei înşişi de răspundere, şi foarte adeșe- 

ori din dorinţa de a se suprimă nişte oameni cari începuseră a de- 

veni o piedică serioasă pentru multe obiceiuri rele din trecut. 

Astfel nu odată s'au văzut cămătari de ai satelor denunţând vin- . 

dictei publice pe învățătorii şi pe preoții cari, prin înfiinţare de bănci 

populare, puseseră un frâu -cametei. Nu odată sau văzut speculanți
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de pământ, căutând să împiedice în acelaş chip constituirea unei 
“SbŞttrte”rendare. Ne aducem aminte că tot ăstfel în 1898, când 
cu agitaţiile din câteva judeţe de lângă Dunăre, au fost denunţaţi ca 
vinovați câţiva învăţători, cari începuseră propaganda contra alcoo- 

lismului, și că denunţătorii lor fuseseră cârciumari. 
Deşi chiar din primul moment al turburărilor am bănuit care 

trebue să fie adevărul, în privinţa rolului preoţilor şi învăţătorilor 
în răscoale, am socotit că sarcina justiţiei eră dejă destul de grea și 
că trebuiă lăsată ca în deplină liniște să lămurească ea singură lu- 
crurile. 

E adevărat că în felul acesta, suferințele celor implicaţi pe ne- 
drept puteau să dureze ceva mai mult, până la deplina recunoaștere 
a nevinovăţiei lor ; dar în acelaș timp, această recunoaştere avea să 
fie strălucită şi scutită „de orice bănueală. Și cine ştie ? poate că în- 
cercarea aceasta va av&ă și partea sa de folos, căci pe cei energici îi 
va oţeli și mai tare în lupta viitoare pentru ridicarea țărănimii şi va 

da la o parte pe cei slabi, pe cari obstacolele îi sperie și-i descu- 
rajează. - 

Sarcina justiţiei nu este încă împlinită, căci nu toţi cei acuzaţi au 
fost judecaţi. Dar din cât s'a făcut până acum, se ştie dejă cu sigu- 
ranţă că învinuirile aduse în primul moment învăţătorilor şi preo- 
fimii au fost exagerate într'o măsură foarte mare, chiar dacă s'ar 

admite că toţi cei cari mai sunt sub urmărire ar fi recunoscuţi vi- 
novaţi până în cele din urmă. 

Dacă nu ar fi decât atâta şi încă ar fi de ajuns pentru a se do- 
vedi netemeinicia aserţiunilor acelora cari, nedeprinşi sau neputin- 
cioși de a pătrunde cauzele adevărate, adânci și depărtate ale eve- 
nimentelor, se mulţumesc cu explicaţii superficiale, chiar cu riscul 

de a aruncă pe nedrept discreditul asupra unor oameni cari nu-l 
meritau. 

Dar rolu! învăţătorilor. și al preoţilor în tristele evenimente tre- 
cute nu poate fi judecat cu toată dreptatea, dacă ne mărginim numai 

" a respinge învinuirile nedrepte cari li s'au adus. Ar fi o nedreptate 
încă și mai mare, pe care le-am face-o, aacă nu am pune în evidență 
şi acţiunea de potolire şi de protecţie a perscahelor şi averilor, pe 
care foarte mulţi dintre ei au avut-o de multe ori cu pericolul 
vieţei lor. Și aceasta dovedește și mai mult nedreptatea acelora cari, 
aruncându-le învinuiri pentru culpe cari de multe ori eră ușor să 
se vadă că sunt închipuite, refuzau să recunoască meritul acelora, 
cari în cele mai periculoase împrejurări nu au fugit să se ascundă, 
ci și-au pus in primejdie avutul și vieaţa lor, pentru a protejă avutul 
şi vieaţa celor cari aveau să-i arate pe urmă ca părtaşi şi provocatori 
ai sălbăticiilor petrecute, 

Pentru a se judecă cu toată nepărtinirea acţiunea acestor oameni, 
trebue să ne gândim și la furia sălbatică a răsvrătiților, cari pier- 
duseră orice sentiment omenesc și cu cari nici pu se puteă sta de 

' e
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vorbă, și la situaţiunea celor cari, bănuiţi dintr'o parte şi din alta, - 

denunțaţi de unii ca instigatori și ameninţaţi de alţii cu foc şi pieire, 

dacă li s'ar fi pus înainte, nu S'au sfiit cu toate acestea a se pune în 

calea devastatorilor și, fără alt mijloc de acţiune decât vorba și au- 

toritatea lor personală, să scape de multe ori averea şi vieaţa celor 

ameninţaţi, şi să ferească regiuni întregi de focul răscoalelor. Ase= 

menea fapte vor trebui ţinute în seamă, spre cinstea veşnică e preo- 

ţimii şi dăscălimii rurale, şi se cuvine să ne întărească credința pa 

care am pus-o în ele, în vederea reformei viitoare-a stării sufleteşti 

şi economice a ţărănimii. 

Pentru a sprijini cele spuse până aci, cu respect, alătur pe lângă 

acest referat o enumerare de faptele cari au ajuns până azi la cu- 

noştinţa mea și cari se referă la acţiunea, bună sau rea, a preoţilor 

şi a învăţătorilor în timpul răscoalelor. Fără îndoeală că tabloul 

acesta va puteă fi mult lărgit cu timpul ; dar atât cât este, alcătuit 

cu toată imparţialitatea posibilă, el poate da o idee destul de justă 

despre lucruri. | 
- Impresia pe care o va lăsă el va fi, sper, o impresie de liniște și 

de mulţumire sufletească, EL va face să dispară din sufletul nostru 

imensa decepţie pe care tindeau s'o facă șă se nască aceia cari cău- 

tau să ne facă să pierdem încrederea în şcoală și în biserica noastră. 

El ne va arătă că tocmai ele au fost în prima linie printre acei cari 

au luptat pentru potolirea patimilor, pentru protecția persoanelor 

şi a proprietăţilor. Și convingerea aceasta ne va întări şi ne va da 

putinţa de a întreprinde mai cu curaj marea operă de reformă, 

promisă ţării de către Majestatea Voastră. . 

In adevăr, greutatea cea mare a acestei opere nu stă în facerea 

legilor, ci în găsirea și—la nevoie—în creațiunea organelor cari să dea 

ființă legilor. Vina cea mare a trecutului stă în aceea, că a lăsat să 

se mărească prea mult distanța care separă satul de oraș, aşă.că 

glasul unuia nu se mai auziă dela celălalt. De aci a urmat că au 

rămas sterpe atâtea intenţii bune, atâta iubire pentru țărănime, pe 

cari atâţia oameni de bine le-au presărat în o mulţime de legi. Căci - 

ceea ce lipsiă nu erau legile, ci organele chemate a le explică, a le 

populariză și a le aplică. 
Astăzi lucrul acesta se înţelege mai bine, şi departe de a ne mul- 

ţumi numai cu primarul și cu jandarmul rural, ne dăm seama ză 

trebue cheinaţi în ajutor toţi factorii cari, într'o măsură oarecare, 

pot servi pentru a micşoră distanţa care separă orașul de sat, pentru 

a purtă vorba de împăciuire şi de înţelegere, pentru a face să pă- 

trundă în mulţimea țărănimii priceperea dreaptă a lucrurilor, pentru 

a face din masa inertă de astăzi un element luminat și înţelegător 

şi de datoriile, iar nu numai de drepturile lui. | 

Printre acești factori, în prima linie vine corpul dăscălesc și cel 
preoţesc. Ar fi fost o nemăsurată pierdere, dacă aceste instrumente
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de acţiune de prima ordine ne-ar fi lipsit tocmai în momentul când 
aveă să se întreprindă opera cea mare. Dar nu va fi aşă. 

Sire, 

Documentele şi științele pe cari mă întemeiez au fost reunite până 
în ziua de 31 lulie trecut. De sigur că cu timpul vor ieşi la iveală 

” fapte noui, cari vor completă pe cele expuse aci ; âtunci cu respect 
voiu supune din nou la cunoștința Majestății Voastre rezultatele 
noilor cercetări. Dar cercetarea pe care am făcut-o până acum, şi al 
cărei rezultat îl supun Majestății Voastre prin referatul -de faţă, a 
pus în evidenţă meritele multor învăţători şi preoți, cu ocazia răs- 
coalelor, precum și vinevăţia altora, Pentru aceştia din urmă, justiţia 
îşi va face datoria și va pedepsi pe cei ce se vor găsi că merită; ar 
fi chiar de dorit ca pedeapsa lor să fie mai aspră, pentrucă vina lor 
este mai mare, dacă ţinem seamă de caracterul înalt al misiunii lor 
sociale. - 

Dar pe cei ineritoși numai Majestatea Voastră are puterea de a-i 
răsplăti, şi este bine și drept ca, alături cu reprimarea vinovăţiei, să 
se pună răsplătirea meritului. 

De aceea cu respect supun semnăturii Majestății Voastre alătu- 
ratele proiecte de decrete, prin cari se conferă medaliile „Răsplata- 
Muncii pentru școală“ şi „Răsplata Muncii pentru biserică“, acelor 
învățători și preoţi, cari în Martie trecut şi-au făcut cu vrednicie 
datoria lor. Mulţi dintr'inșii și-au făcut această datorie cu pericolul 
vieţei lor, într'un timp când numai faptul de a rămânea cineva în 
mijlocul răsculaților și de a se încercă să-i facă să înţeleagă de cu- 
vânt, eră dejă un act de mare curaj. Inaltul semn de bunăvoință al 
Majestății Voastre va redă întregului corp al preoțimii şi dăscălimii 
rurale tot curajul și energia de care are nevoie, şi-l va arătă drept 
ceea ce în adevăr este în marea'lui majoritate : harnic, modest, de- 

votat și priceput muncitor pentru luminarea şi îndreptarea spre 
bine a ţărănimii noastre, - 

Ca confirmare a celor arătate în raportul de faţă, precum şi pentru 
lămurirea meritelor fiecăruia, alătur pe lângă acest raport numeroase 
extracte din acte oficiale şi documente particulare, cari dejă sunt 
foarte instructive, 

Mă voiu sili ca ancheta dusă până astăzi să o continui mai de- 
parte şi să o completez pe cât se va puteă, 

Invăţătorii propuşi pentru a li se conferi medalia » Răsplata 

Muncii pentru Învăţământe, clasa I: 

Axentie Vasile, învăţător la Dumbrăveni (Botoşani). 
Sturdza Ioan M, învățător la Cândești (Buzău). 
Sârbescu Dinu R., învăţător la Lopătari (Buzău).
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Patriciu Ene, învăţător la Smulţi (Covurlui). 
Salviu George, învăţător la Smulţi (Covurlui). 
'Tonea Dim., învăţător la Smulţi (Covurlui). 
David Ştefan, învăţător la Oancea (Covurlui). . 

Mihail loan L., învăţător la Rogojeni (Covurlui). 
Strătulescu George, învăţător la Berești (Covurlui). 
Bărbulescu C., învățător la Calopăru (Dolj). 
Marinescu C., “învăţător la Murgaşi (Dolj). 
Filimon Sp., învăţător la Pleniţa (Dolj). 
Bojinescu loan, învăţător la Obârșia (Mehedinţi). 
Câmpeanu C., învățător la Hinova (Mehedinţi). 
Popescu Profit, învăţător la Pătulele (Mehedinţi). 
Popescu Maria, învăţătoare la Gorgan. (Muscel). 
Catrinescu losif, învăţător la Dragoslave (Muscel). 
Catrinescu N., învățător la Dragoslave (Muscel). 
Mincu Zoe G., învăţătoare la Târgu-Dealului, Stefănești (Muscel). 
Şerpișeanu Vasile, învăţător la Bărgăoani (Nearaţu). 
Ciobotaru C. V., învățător la Matca (Tecuci). 
Dimitrescu Î., învăţător la Bucești (Tecuci). 
Dimitriu M. C., învăţător la Cosmeşti (Tecuci). 
Niculescu C., învăţător la Băneasa (Teleorman). 
Grigorescu Filimon, învăţător la Storobăneasa (Teleorman). 
Ionescu Î., învăţător la Râioasa (Teleorman). 
Gheorghiu Major Jon, învăţător la Plopana (Tutova). 
Coman Constantin, învăţător la Plopana (Tutova). 
Sona Aureliu, învăţător la Tg.-Murgeni (Tutova). 
Popovici Teodor, învăţător la Odaia-Bursucani (Tutova). 
Popescu [,, învățător la Zătreni (Vâlcea). 

Bucheru Vasile, învățător la Prundeni (Vâlcea). . 
Gabrielescu Î. [., institutor la Ocnele-Mari (Vâlcea). 
Demitrescu Radu, învăţător la Ocnele-Mari (Vâlcea). 
Didicescu I., învăţător la Voiceşti (Vâlcea). 
Popovici Gr., învăţător la Codăești (Vaslui). 
Băbușeanu loan, învăţător la Laza (Vaslui). 
Adam George, învăţător la Ţibăneşti (Vaslui). 
Mărăcineanu Zaharia, învăţător la Bila (Vlașca). 
Dănescu Marin, învățător la Babele (Vlașca). 
Marinescu George, învățător la Cămineasca (Vlaşca). 
Țiculescu Marin. M., învăţător la Gostinu (Vlașca). 
Petrescu Const., învăţător la Dărăşti (Vlașca). 
Bârleanu Atanasie, învățător la Măgura (Vlaşca). 
Stoicescu Zamfir, învăţător la Talpa-Ogrăzile (Vlașca). 
Spălăţeseu Radu, învățător la Putineiu (Vlașca). 
Niculescu D., învăţător la 'Teslui-Curtișoara (Olt). 
Vergulescu Smarandache, învăţător. la Isvoarele (Olt). 
Dinescu Anghel, învăţător la Târnava-Comoara (Vlașca), 
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Mitrescu V., învăţător la Ţigănași (Mehedinţi). 
Nichifor Gheorghe, învăţător la Ibănești (Dorohoi). 
Popescu Î. Popa, învăţător la Dobruna (Romanați). 
Procopiescu P. Pr., institutor la Islaz (Romanați). 

Invăţătorii propuşi pentru a li se conferi medalia » Răsplata 

Muncii pentru Invăţământu, clasa II: 

Marinescu Al., învățător la Isvoarele-de. Jos (Argeș), 
Câmpenescu G., învățător la Dumbrăveni (Botoşani). 
Filipescu Gr., învăţător la Tudora (Botoşani). 
Mitrea loan, învăţător la Poiana: Lungă (Botoșani), 
Rotundu Anania, învățător la Măscăteni (Botoşani). 

Mihăilescu Ioan, învăţător la Mogoşani (Dâmboviţa). 
Mihăilescu C., învăţător la Potlogi (Dâmboviţa). 
Popescu Î., învăţător la Potlogi (Dâmboviţa). 
Andreescu P., învăţător la Căpreni (Dolj). 

- Surăianu D., învăţător la Mihăiţa (Dolj). 
Voiculescu Î. Gr., învăţător la Călugărei (Dolj), 
Niţulescu Mateiu, învăţător la Seaca (Olt). 
Zamfirescu Sava, învăţător la Teslui-Curtişoara (Olt). 
Manoilescu D., învăţător la Șerboteşti (Vaslui). 
Trofin M., învăţător la Miecleşti (Vaslui), 
Andreescu P. G., învățător la Roșieni (Romanați). . 
Alexandrescu Anton, învăţător la Islaz (Romanați). 
Florescu Nestor, învăţător la Islaz (Romanați). 
Iliescu Ștefan, învăţător la Golfinu (Romanați). 

Preoţi propuşi pentru ali se conferi medalia » Răsplata Muncii 

pentru Bisericău, clasa I: - 

Balaban Neagu, preot, Osmanu (Brăila). 
Berteşteanu I., preot, Chiscani (Brăila). 
Ionescu Dima, preot, Viziru (Brăila). 
Costăchescu N., „preot, Gurgueţi (Brăila). 
Micu T., preot, M.-Bravu (Brăila). 
Berdan G., preot, Rușeu (Brăila). 
Sburlan Andrei, preot, Zilișteanca (Buzău). 
Manoliu Teodor, preot, Tg.-Berești (Covurlui), 
Filiuţă Ion, preot, Ţuţeani (Covurhui). 
Bogatu Ştefan, preot, Tg.-Bereşti (Covurlui). 

„Aramă N., preot, Târgoviște (Dâmboviţa). 
Mibăilescu N., preot, Potlogi (Dâmboviţa). 
Tucu loan N., preot, Calapăr (Dolj). 

Popa Spiridon, preot, Bozia (Fălciu). 
Sârbu Haralamb, preot, Corni (Fălciu).
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Străichescu Mihai, preot, Obârşia-Câmp (Mehedinţi). 
Hinovescu Î., preot, Hinova (Mehedinţi). 
Dumitrescu Manole, preot, Călinești (Muscel). 
Ssndulescu George, preot, Dragomirești (Neamţu). 

„_ Constantinescu [., preot, Dănești (Neamţu). 
Stupeanu Gr., preot, Taslău (Neamţu). 

Cunescu Petre, preot, Pârşcoveni (Romanați), 
Pohrib L., preot, Matea (Tecuci). 
Popescu Anton, preot, Cervenia (Telorman). 
Ulmeanu lon, preot, Ologi (Teleorman). 
Popescu Ştefan, preot, Piopana (Tutova). 
Raianu Zaharia, preot. Tg.-Murgeni (Tutova). 
Moţăţeanu Ion, preot, Moţăţei (Dolj). 
Băculescu Al., preot, Bârcea (Dolj) 

Buiuc C., preot, Odaia-Bursucani (Tutova), 
Corciobă Panait, preot, Puntişeni (Tutova), 
Teodorescu G., preot, Puntişeni (Tutova). 
Bălășel Theodor, preot, Ştefăneşti (Vâlcea). 

Galaction D., preot, Laza (Vaslui). 
Theodorescu N., preot, Cămineasa (Vlaş:a). - 
Georgescu Dragomir, preot, Măgura (Viaşca). 
Răileanu Grigore, preot, Ibănești (Dorohoi). 

Preoţii propuşi pentru a li se conferi medalia » Răsplata Muncii 
pentru Bisevicău, clasa II : 

Pretorian Ilie, preot, Segarcea (Dolj). 
Stoicescu loan, preot, Şerboieni (Argeş). 
Şerboianu loan, preot, Şerhoieni (Argeș). 
Niculescu Atanasie, preot, Dragomirești (Dâmboviţa). 
lonescu D., preot, Potlogi (Dâmboviţa). 
Strechescu L., preot, Pleniţa (Dolj)... 
Brădișteanu 1. Gh., preot, Brădeşti (Dolj), 
Popescu I., preot, Gângiova (Dolj). 

IO Tănăsescu C.. preot, Bucovăţ (Dolj). 
DN. Murgășeanu Şt., preot, Murgaşi (Dolj). 

cr, Andreescu St., preot, Moșna (Fălciu). 
> Vasiliu Petre, preot, Huşi (Fălciu). 

Iordăchescu D., preot, Hotaru (Ilfov), 
Bădulescu Marin, preot, Seaca (Olt). 
Săvulescu D., preot, Buştenari (Prahova), 
Lungu Ştefan, preot, Buceşti (Tecuciu). - 
Dămăceanu loan, preot, Cosmeşti (Tecuci), 
Folescu George, preot, Călina (Vâlcea). 
Ionescu Theodor, preot, Zăvideni (Vâlcea). 
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Ursescu Marin, preot, Cireșu (Vâlcea), . 
Marinescu Pavel, preot, Padea (Dolj). 
Predescu Anastasie, preot, Ghidici (Dolj). 

Stre, 

Nu am avut intenţia ca în listele precedente să cuprind pe toți 
aceia, preoţi şi învăţători, cari au fost menţionaţi în mod elogios, 
în rapoartele și informaţiile cari se anexează aci. 

Scopul propunerilor pe cari cu respect le supun la înalta apro- 
bare a Majestății Voastre este, nu ,numai de a onoră individual pe 
aceia cari şi-au făcut datoria, cât mai cu seamă de a: onoră corpul 
întreg în persoana câtorva din membrii săi. 

7 

Sunt « cu cel. mai profund respect, 

Sire, , 

Al Majestății Voastre, 
Prea plecat şi prea supus servitor, 

Ministrul cultelor şi 
instrucţianii publice, 

"Sp. Haret. 

  

  

a
a



Anexa No. 1 

Din raportul d-lui inspector general şcolar C. Y. Praja. 

»Dependenţa în carestă şcoala rurală de autoritatea comunală e o 
mare nenorocire. Primarii privesc şcoala ca pe o pacoste a bugetului 
comunal ; își râd de obligaţiunile legale, înscriu în buget 2 până la 
5 lei pe lună pentru servitorul școalei, 40 lei lemne, şi nu trimit 

decât câteva care de crengi; reparaţiunile le fac în Noemvrie, iar in- 
casările amenzilor școlare le fac după un an. 

Dela un capăt la altul al ţării, Cu rare excepţii, e vrajbă între pri- 
mari și învățători. Anonirele, pârele neîntemeiate curg la ministe- 
rul nostru contra învăţătorilor şi aproape toate sunt făcute de pri- 
mari sau puse la cale de ei și ai lor. - 

In rapoartele d-lor prefecţi de Botoșani și Dorohoi sunt citați 
câţiva învăţători, toţi pâriţi de primari, toţi. în vrajbă cu autorita- 
tea comunală, din cauzele mai sus spuse; toți sunt învățători cu o 

activitate rodnică în şcoală şi în afară. 

Anexele No. 2,3 şi 4 

În corespondenţa particulară se găsesc detalii asupra rolului ju- 
cat de învăţători și de preoți, cari aruncă multă lumină asupra ches- 
tiunii noastre. | 

Intâmplarea ne-a pus. sub ochi câteva scrisori dela persoane cu 
totul neinteresate în cauză, şi cari au cu atât mai mare preţ pentru : 

- noi: Spontaneitatea sinceră din unele scrisori ne face să dăm și aici 
câteva fragmente mai caracteristice : 

Extract din scrisoarea unui ofițer către d, P. Gârboviceanu, di- 
rectorul școalei normale din București. 

„Domnule Director, 

» Datoria mea de ofițer mă face ca să vă pun la cunoștință unul 
„din unicele exemple date de învățătorii noștri în aceste momente de 

grea cumpănă. lată-l: 
i
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nln comuna igăneşti aveţi trimis ca învățător pe d. V. Mitrescu, 
* care a ştiut ca să-și facă datoria şi ca învăţător şi“ca soldat. Până 

a nu veni noi cu armata, d-sa a știut ca să ia măsuri, pentru a-şi 

izolă satele Ţigănaș şi Isvorul-Frumos de satul Ostrovul-Mare, unde 
sunt cei mai periculoși oameni. Acoio a luat cu arma toate bărcile 
şi le-a încredinţat la pichet. În ambele sate a căutat să meargă din 
casă în casă și să arate răul ce ne aşteaptă. 

„Am avut denunţuri că sunt şi aci capi de revoluţie şi noi militarii 
am comis o crimă, omorînd 4 oameni, și erâ să mai omorîm 50— 60, 

când iată că vine învățătorul şi în genunchi cere cuvântul să scape 
dela moarte 50—60 sau poate şi mai mulţi. Apoi le vorbește atât 

„de îndureros, î în cât eu ca militar plâng şi voiu plânge. Ba, ce este 
mai mult, proferă d-sa, știindu-i neyinovaţi, că va garantă cu vieaţa 
d-sale, în scris dându-ne declaraţie. 

„Scena a fost una din cele mai mișcătoare şi poporul plângeă şi 
spunsă că ce va spune învățătorul va fi privit ca lege sfântă. Am. 
ajuns ca până şi procesele ce le au să le fie distruse, că ei nu au 
nevoie decât de şcoală şi de biserică. 

„În sfârşit, domnule director, eu, unul, ca locotenent de oştire, 
sunt gelos de acest învăţător, care cu blândeţe a știut ca să se bu- 
cure de atâta respect în satele vecine. D-voastră, având pepinieră 
pentru asemenea apostoli, daţi-l ca exemplu spre fericirea neamu- 
lui. Scuzaţi de scris, fiindcă scriu de călare, | 

„Cinste mare pentru d-voastră, d-ni profesori ai șeoalei normale 
din Capitală Ic. 

- Extract dintr'o scrisoare adresată d-lui C. Costescu-Uomăneanu, 
de către îngrijitorul moşiei sale. 

„Mă simt dator a reiată Starea comunei Costești, proprietatea 
d-voastră, mai ales acum când toată lumea, dela mare la mic,-e în- 

grijată. 
„La noi începuseră câţiva să se agite contra d-lor Ștefănești, însă 

şi aceştia puși la cale de vre-o câţiva netrebnici ; însă prinzând de 
veste atât, eu, cât şi primarul, precum și învățătorul, am luat ime- 
diat măsurile necesare şi prin conversaţiuni i-am convins că e mai 
bine să stea liniștiți. În prezent, la noi domneşte liniştea cea mai 
perfectă, 

Extract dintr”o scrisoare particulară. 

n Dragă Teodore, 

„Dacă ministerul vostru a decis să dea vre-o recompensă preoți- 
or şi învăţătorilor, cari în ultimele răscoale ţărăneşti şi-au făcut 

- datoria, împiedicând pe locuitori să. fată devastări, îți recomand în 
mod special pe preotul Petre Cunescu și pe învățătorii Zoe și C. Ni- 

4
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fescu, din comuna Pârşcovenii, judeţul Romanați, moșia mea, cari 
în această ocazie au făcut toate sforțările, pentru a liniști pe lo- " cuitoric, 

—— 

JUDEȚUL ARGEŞ 

Anexa No. 5 

Raportul revizorului școlar. 

2) Invăţătorii şi preoţii implicaţi în răscoale : 
„În județul Argeş, un singur învățător a fost depus ca instigator, 

anume preotul Jon Predescu, dela şcoala din comuna Băsenii-Stârei, : EI a fost ridicat din gara Costești, pentru vina de a fi. pronunțat în public cuvinte ce au fost rău interpretate de cei în drept. Preotul a zis către un domn căpitan, care spuneă că de acum vor trage în carne vie: " 
— „Cum o să trageţi în ei, d-le căpitan, nu sunt frații voştri 2a, 
Parchetul, cercetându-l, s'a convins de nevinovăția lui și l-a pus 

în libertate. 
A mai fost udus la parchet, și pe urmă eliberat, preotul Ştefan Tomescu, din Cremenarii- Flămânda. Preotul Ștefan 'Tomescu a pronunţat vorbe greie, față de trimişii ministerului de instrucțiepu- blică şi dinaintea câtorva oameni din comună, 

b) Invăţătorii şi preoţii cari au lucrat la potolirea răscoalelor : 
Un singur învățător a lucrat hotărît pentru preîntâmpinarea răs- coalelor, Alexandru Marinescu, dirigintele școalei din Zsvorul- de-Jos. N 
Acesta, aflându-se într'una din zilele turburărilor, în trenul ce 

veniă spre Costești, a auzit întrun vagon de clasa III doi studenți, cari purtau un teanc de manifeste la dânșii, îndemnând pe săteni la 
- răscoală, 

Ei îi sfătuiau că, de îndată ce vor sosi în sat, să se ridice cu mie 
cu mare și să dea foc la tot ce e boieresc, căci numai aşă vor că- 
pătă pământ. În orbirea lor, studenţii le scbiţau o strălucită pers- 
pectivă de fericire, ce trebuiă să se deschidă cu preţul focului şi al 
măcelului. . , 

Învățătorul, coborîndu-se în Costeşti, i-a dat pe mâna poliţiei, 
Studenţii Popescu și Isbăşeanu au fost prinşi, pe când o porniseră 
cu o brișcă la drum, pentru a-și împlini misiunea. In noaptea aceea Sau devastat Șerboenii. 

Se poate deci prevedeă ce sar fi întâmplat, dacă studenţii ar fi 
„ fost lăsaţi să: străbată satele în voia lor, până la hotarul dinspre 
Teleorman, unde furia nu mai aveă margini.
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La 18 Martie, învățătorul Marinescu a adunat pe săteni la şcoală, 

- în prezenţa comandantului trupelor din localitate, şi le-a vorbit po- 

trivit cu datoria sa. - 

c) Invăţătorii şi preoţii cari s'au sustras dela datoria lor, dea 

lucră, pentru potolivea răscoalelor : 

Preotul lon Piedeseu, din Băsenii-Stârci, care, în ziua când 

spiritela erau agitate, a plecat din sat, sub cuvânt că aveă: examen 

de dat la facultatea de teologie în Bucureşti. -- 

In noaptea zilei când a plecat, sa devastat conacul proprie- 

tarului. | ' a | 

Învățătorul Ion Tănăsescu, din Şerboieni, —unde “a devastat— 

n'a fost în sat când s'a petrecut faptul, fiindcă domiciliează într'o 

altă comună, la vre o 1î km. 
Invăţătorul Marin Moţăeseu, din Hârseştii- Vlăscuţa, a fugit 

noaptea, de teamă să nu fie ueis de locuitori. A. stat trei zile în Pi- 

tești, până au sosit trupele în sat. 

Tnvățătorul 1, N. Petrescu, un tânăr suplinitor din Lăunele-de- 

Jos, a fugit împreună cu preotul, de teama mişcărilor. | 

Acelaș lucru l-a făcut şi învăţătoarea Zoe Bărbulescu, din Cio- 

măgeştiu. 

Anexa No. 6 

Adresa Sfintei Episcopii de Argeș. - 

„In urma rapoartelor primite dela P. C. Protoerei de Argeș și - 

Olt, privitoare la răscoalele ţărăneşti, se poate constată urmă- 

toarele : | | | 

Au fost arestaţi ca bănuiţi de instigatori și în urmă liberaţi, dar 

daţi în judecata civilă, preoţii: Ștefan Tomescu, paroh. în parohia 

Bratia-din-Deal, comuna Cremenarii- Flămânda, judeţul Argeş, . 

"pe baza unor cuvinte rostite în acele timpuri, fără însă ca în aceă 

comună să fi fost răscoală, şi Carp Popescu, paroh în parohia Ti- 

tuleştii, judeţul Olt, care, după cum ne comunică P. G. Protoereu 

respectiv, va fi achitat, deoarece asupra-i pu există nici un indiciu 

de urmărire. | | 

Parohul Ion Filipescu, din parohia Stolnici, județul Argeş, ne- 

suferind închisoare, a fost dat judecății pe simple bănueli, — el ne- 

fiind îa stare a provocă răscoale. [n aceă parohie ma fost mișcare 

țărănească. | 

Preoţii : Ion Predescu, supranumerar. în parohia Băsenii-Stârci;, 

1on Șerboianu, supranumerar la parohia Şenboieni, şi Ştefan Ru- 

veanu, supranumerar la parohia Șuici, judeţul Argeş; de asemenea 

Ion Angelescu, paroh în parohia Şerbăneşti- Despot, şi Ion Preto-. 

rian, supranumerar în parohia Tesluiu, jud. Olt, au fost arestaţi
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ca instigatori. In urmă însă au fost puși în libertate, dovedindu-se 
nevinovăția lor. 

In comunele unde au fost turburări, preoţii respectivi și-au făcut 
datoria lor pe deplin, în marginile posibilităţii, 

Aşă în Şerboieni, jud, Argeș, Ion Stoiceseu şi Ion Şerboianu, 
supranumerar, au mers până a îngenunchiă înaintea răsculaților, 
căutând a-i opri dela pornirea-lor nesocotită. . 

“ Jar în localităţile unde nu s'au produs mișcări, persoanele bise- 
riceşti, cum este parohul Ion Marinescu, din parohia Beria, com. 
Oporelul, judeţul Olt, şi alţii, au luptat cu bărbăţie și au isbutit, 
cu concursul celorlalte elemente 'chemate în asemenea împrejurări, 
să deștepte în populaţie sentimentele de datorie, de respect și da 
iubire către aproapele și către patrie și pria aceasta au putut înlă- 
tură nenorocirile ce au căzut asupra acelor comune, unde glasul 
păstorului sufletesc a fost înnăbuşite,. 

  

JUDEŢUL BOTOŞANI 

Anexa No.7 
Din raportul revizorului şcolar. 

a) Învăţătorii şi preoţii implicaţi în răscoale : 

T. Rotaru, dirigintele şcoalei din Plopeni, comuna Salcea, şi &. 
Ionescu, dirigintele şcoalei din Ripiceni, cari sunt trimişi la insteue- 
ţie, ca agitatori. 

Invăţătorii: G. Dimitriu, dela Dorobanţi; Anastasie Gheorghiu 
dela Nicşeni ; 

G. lonescu, dela Tg.-Frumuşica; C. Masim, dela Flămânzi; Al. 
„Gafencu, dela Tg.-Bucegea; Ion Grigoriu, dela Roşcana, şi G. Di- 
mitriu, dela Dorobanţi, au fost numai tăinuitori, dar nearestaţi. 

b) Invăţătorii şi preoţii cari au lucrat la potolirea răscoalelor : 

Vasile Axente, dirigintele şcoalei No. 1. Dumbrăveni, stat pers. 
"No. 288, a avut în timpul turburărilor țărănești din Martie trecut 
o purtare ce merită să fie răsplătită, Locuitorii, în. număr foarte 
mare, îndârjiți peste măsură în contra proprietarului moşiei, d. Leon 
Ghica, au voit cu orice preţ să devasteze conacul, precum și fabrica 
de spirt a Statului; şi dacă aceasta nu s'a întâmplat, faptul se dato- 
rește numai numitului învăţător care, împreună cu colegul său G. 
Câmpenescu, dirigintele şcoalei No. 2 din aceă localitate, a stat 
5 zile între revoltați, oprindu-i prin sfaturi de a comite actele neso- 
cotite ce plănuiau. 

Invăţătorii: Grigore Filipescu, dirigintele . școalei din Tudora; 
Ion Mitrea, dirigintele şcoalei din Chiscovata, comuna Poiana-
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Lungă, şi Anamia Rotundu, dirigintele școalei din Albeşti, comuna 
Măscăteni, au lucrat cu deosebit zel pentru menţinerea ordinei în 

comunele lor și mulțumită muncii ce au depus în acel timp, nu s'a 

întâmplat nimie regretabil. - > 
Dăm aici tabloul complet de învățătorii delegaţi pentru potolirea 

răscoalelor în judeţul Botoșani, cu numele satelor unde au lucrat: 

_- Y, Awente: Dumbrăveni, Vereşti, Văratic, Coroeăeşti; Î. Grigoriu, 
Roșcani, Slobozia; [. Mănescu: Fântânile, Bălușeni, Băneşti; Gr. Fuli- 

pescu: Tudora, Joldeşti; loan Mitrea: Poiana-Lungă, Chiscovata, 

Vorona-Mare ; C. Huţupaş : Protepopeni, Serafinești, Corni; Alex, 
Gafencu: Bucecea, Mândreşti ; Gr. Gheorghiu: Călinești, Vlădeni, 
Brehneşti; Jon Popovici: J.eorda, Dobina, Cotărgaci ; Consi. Matei: 

" Cucoreni, Cerviceşti, Costinești ; Dumitru Hânganu: Mănăstirea, 

Doamnei, Agafton, Stănceşti, Cătămăreşti, Răchiţi;- Nicolae Cuman: 
Stănceni; Th. Rotariu: Burdujeni, Plopeni; G. Stanciu: Salcea, 
Prilipea; Ion Sandovici: Necşeri, Dorobanţi, Teişoara, Costești, 
Roma-de-Jos; G. Groza: Călugăreni, Mândreşti, Mănăstireni, Ungu- 
reni; Al. Negureanu: Oneaga, Coşula, Copălău; I. Iordăchescu: 
Cristești, Buzău, Bălușeni; Petre Ştefănescu: Flămânzi, Uriceni, 

Storeşti; I.. Dăscălescu: Curtești, Buzeni, Băluşeni; G. Hodoroaba: 
Lătăi, Vlădeni, Rădeni;, C. Budeanu: Feredieni-Deleni, Pârcovaci; 
G. Cumpăta: Stroeşti, Suliţa, Drăcșani; C. Pavelescu: Gârbeşti 
Băznoasa, Zlătunoaia; 1. Murăraşu: Cherchejeni, Blândeşti, Dracsini, 
Ilie Vasiliu: Unţeni, Burleşti, Vânători; G. Lucenescu: Gorbăneşti, 

Socrujeni, Tomești, Șoldănești; Leon Lăzărescu: Dăngeni, Iacobeni, 
Hulub, Buhăceni , D. Atanasiu: Truseşti, Drislea, Băbiceni; D. Lu- 
cineseu: Băbiceni, Dumeşti, Guranda, Borsănești, Brăteni, Dobăr- 
ceni; G. Siritianu: Rănghileşti, Iliseni; C. Graur: Libertatea, Că- 
lărași, Răuseni ; Preotul Gr. Ştefănescu: Santa-Mare, Pleşani; G. 
Telega: Hlijuceni, Todireni, Cerneşti, lurești, Al. Rotunda: lonă- 
şeni, Măşcăteni, Albeşti, Costigeni; M. Vasiliu: Stânca, Ştefăneşti, 
Bohuleşti, Ostopceni, Lehneşti, Movila-Ruptă, Răşca; V. Pavlov: 
Mihălășeni, Sărata, Păun, Cişmăneşti; Preotul M. Trotianu: Sim- 

nicea, Grigoreşti. 

Anexa No.8 

Din raportul protoieriei. 

„În nenorocita răsvrătire țărănească din acest judeţ, până în pre- 
zent este amestecat numai preotul Gavril Neagu, parohul parohiei 
Simnicea-Balş, despre care preot se zice că a provocat pe săteni la 
devastare, fapt ce se află în instrucţie. Numitul preot n'a fost 
arestat. - | 

Aproape toţi ceilalţi preoți din acest judeţ şi-au făcut cu această 
ocâziune datoria de luminători ai poporului, sfătuind pe săteni a 
părăsi calea greşită ce apucaseră.
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lată numele acelora cari Sau distins în această grea împrejurare : 
Economul Constantin Constantineseu-Hârlău; Preotul Adrian 

„ Leontinescu-Târgu-Ştefăneşti ; Preotul Vasile Gaspar-Târgu- 
" Ştefăneşti ; Preotul Vasile Mircea- Tâvgu-Ştefăneşti ; Economul 
Dimitrie Lucinescu- Gorbăneşti; Preotul Const. Anghelescu- Tâvgu- 
Frumuşica ; Economul Andrei Moisiu- Leorda; Economul Ion Po- 
povici- Leorda; Preotul Vasile Crudu- Tudora; Preotul Ion Mură- 
vaşu-Băluşani ; Preotul Nicolai Costinescu-Măşcăteni ; Preotul 
G. Constantinescu-Mihălăşani ; Preotul Constantin Dron-'Todi- 
reni; Preotul Const. Cfasmine-Lunca; Economul N. Fitip-Dum- 

- brăveni ; Preotul Nicolai Nichita-Călăraşi ; Preotul Alexandru 
Băncilă- Călăraşi ; Economul Const. Buşilă-Truseşti ; Economul 
Gheorghe Groza-Leorda ; Ion Diaconeseu- Unteni, | 

Toţi aceşti preoţi au stat necontenit în mijlocul sătenilor respec- 
tivi, atunci când răsvrătirea ajunsese amenințătoare, reușind a-i 
opri dela orice dezordini şi devastări; iar în urmă au dat un concurs 
preţios pentru pacificarea judeţului, 

——— 

JUDEȚUL BRĂILA 

Anexa No.9 
Din raportul revizorului şcolar. 

„ln acest judeţ nici un învățător nu este implicat, în răscoalele 
țărănești şi nici cel puţin bănuite, 

Anexa No.10 
Din raportul protoieriei. 

„În comunele din judeţul Brăila n'au avut loc răsvrătiri țărănești 
cu caracter sângeros, ci numai nişte mișcări de protestare contra 

- îavoelilor prea grele, la care sătenii erau supuși; totuși, dacă pe 
lângă munca de pacificare ce au pus autorităţile administrative şi - 
şcolare, n'ar fi intervenit și preoții noștri rurali în câteva locuri, 
acele mişcări ar fi devenit -poate şi sângeroase. 

Preoţii noștri au fost bine pregătiți și luminaţi de modul cum au 
a lucră; pentru aceea au și luptat pentru pacificarea spiritelor, mai 
mult decât s'ar fi așteptat cineva, fiind expuşi pe alocurea și la ame- 
ninţări din partea mulţimii. 

Deși agitația s'a resimţit în majoritatea comunelor,-însă cele mai 
turbulente au fost în comunele: Viziru, de unde sa întins şi în 

„_comuneie Osmanu, Valea-Cânepii, Gropeni, Ceacâru, Tichilești şi 
Chiscani, ai căror locuitori—parte din ei—au şi venit asupra Brăilei 
în ziua de 13 Martie, dar cari Sau întors la vetrele lor, în baza pro- 
misiunii ce li s'a făcut de autorităţi, arendași și proprietari, că le 
vor micşoră învoelile, Pentru pacificarea lor au lucrat în mijlocul lor
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şi preoţii: Neagu Balaban din parohia Osmanu, I. Berteşteanu 
din parohia Chiscani, Dima Ionescu din parohia Viziru. 

In genera toţi preoții, după a lor putere, au dat concursul auto 
rităților pentru domolirea spiritelor agitate. | 

Despre preoţii: Nicolae Costăchescu, din parobia Gurgueţi, şi 7. 
Micu, in parohia Mihai- Branvul, mi s'a comunicat chiar dela onor. 
prefectură că au făcut mult pentru potolirea agitaţiunilor; iar 
despre Gh. Berdan, proestos onorific din parohia Ruşăţu depe 
domeniul Coroanei, am luat cunoștință dela persoane vrednice de 
credință, cari l-au văzut în mijlocul poporenilor, luptând pentru 
pacificare. 

N'am auzit în timpul agitaţiilor pe nici un proprietar sau aren- 
daș, cu care ara venit în contact, ca vre-un preot să fi stat nepăsător 
în acele timpuri de grea” încercare. După cum se va vedeă din ra- 
poartele lor, mulți spun că au primit mulţumirile verbale ale pro- 
prietarilor și arendașilor; alţii chiar scrise, cum spre exemplu, cel 
din Filipești, Suţești, Strâmbu, Fleaşca, Osmanu, ete. 

Singurul caz nenorocit este acela cu preotul econom Î. Vasilescu, 
din Ulmu, a cărui arestare, precum am arătat îa raportul No. 195 
din 4 Aprilie a. c., pe lângă care am înaintat scrisoarea d-lui aren- 
daș Cătuneanu și adresa procurorului de Brăila No. 2.529, se dato- 
rește numai unor intrigi ţesute de inimicii preotului. 

„ Dintre ceilalți slujbași bisericești, nici anul n'a luat parte ca agi- 
tator, după cum constată rapoartele parobiilor Și epitropiilor; numai 
doi epitropi se vede că au luat parte și anume: 

Ioan Perianu, din comuna Stăncuţa, care a fost arestat și apoi 
eliberat, dar care în urmă a și demisionat din epitropie, şi Dimitrie 
V. Calnianu, din Surdila-Găiseanea, care a luat parte la bătaia 
crâncenă a notarului, ce eră bănuit ca complice cu arendaşul. În po- 
triva acestui epitrop ar trebui luate măsuri de destituire, 

Preoţii au fost ajutaţi foarte mult în cuvântările lor şi succesul în 
mare parte se datoreşte manifestului guvernului şi al ministerului. 
cultelor, semnat de toți ierarhii bisericii noastre, precum şi de epis- 
tola pastorală a Sf. Episcopii, după cum ei insiși mărturisesc în ra- 
poartele lor. 

Anexa Mo. 11 

Scrisoarea administratorului moşiei Filipești, adresată 
___ preotului 1. Todescu din acea comună. 

Administraţia moșiei Filipești, Filipești, 25 Martie 1907. 
proprietatea - | , 

Nicu Gr. Filipescu, gara Făurei, 

» Onorabile Păninte, 

„Dacă în acesta timpuri destul de grele, prin care a trecut scumpa 
noastră ţară, comuna noastră a fost ferită de acele răsvrătiri ţără-
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nești, cari prin alte părţi ale ţării au adus jafuri, incendii și omoruri 
chiar, în mare parte avem a vă mulţumi onorabilităţii voastre, care, 
prin binecuvântatul tact și adânca-vă pricepere aţi ştiut să influen- 
țaţi asupra sufletelor sătenilor noștri, luminându-i și îndemnându-i 
prin sfaturi şi predici alese la respectarea legilor dumnezeiești și 
omenești de Stat. 
„De aceea, respectuos vă rog să binevoiţi a primi şi din partea 

administrației acestei moşii Filipești, mulţumiri pentru priceperea 
și tactul cu care conduceţi pe parobienii acestei comune. 

»Primiţi, onorabile părinte, asigurarea distinsei mele considera- 
ţiunie. 

Administratorul moșiei Filipești, Moga. . 

Anexa No. 12 

Scrisoarea administraţiei moşiei Strâmbeni, județul Brăila, 
adresată preotului din acea comună. . 

2 Cucernice Părinte, 

n Astăzi de dimineaţă sosind dela București, unde arma fost refugiat, 
cu mare bucurie și mângâiere sufletească am stat privind la toată 
gospodăria moşiei, văzând-o intactă şi neatinsă, când ştiţi prea bine 
ce eră acum trei zile, când am plecat, când spiritele agitate nu mai 
cunoșteau marginile posibilităţii ; dar bunul Dumnezeu, în fine, le-a 
luminat minţile întunecate şi acum din nou au apucat pe calea cea 

dreaptă. 
»'Tot odată cu aceasta şi chiar în acest moment, imediat dela so- 

sire, rugându- -vă să binevoiţi a primi mulţumirile mele și recuno- 
ştinţa ce în veci vă voiu păstră pentru munca ce aţi depus în aceste 
momente critice, care, de nu eraţi S-ţia Voastră, ca prin cuvântările 
şi sfaturile ce încontinuu le ați dat locuitorilor, pe cari din fericire 
îi păstoriţi de 30 de ani, fiind încontinuu în mijlocul lor, nu știu 
dacă astădi, în loc să mă bucur de casa în care locuese de nouă ani, 
nu aş fi stat la o parte, privind cu tristeţe şi ochii uzi de lacrămi. 

»Din inimă vă spun, că dacă mulţi din preoţii din întreaga ţară 
ar fi fost a înălţimea S-ţiei Voastre și ar fi fost în adevăr apostoli ai 
păcii, poate astăzi nu am vedeă ce vedem în întreaga ţară. 

nSunt mândru ca Român, când comuna noastră posedă un ase- 
menea păstor, și nu mă îndoesc că oricând cuvântul vostru va fi În- 
ţeles și ascultat, după cum am văzut în acest moment. 

„Să mă scuzaţi dacă nu viu personala vă mulțumi, fiind prea 
agitat, 

2 Odată cu aceasta am scris și proprietarului de. frumoasa S- -ției 
Voastre faptă, 

p. George Mandrea, I, Boidreanu,



28 

Anexa No. 13 

Scrisoarea administratorului dela „Domeniul Brăila, comuna 
Vădeni, judeţul Brăila, adresată preotului paroh respectiv. 

n Părinte dragă, a | 

„Cu ocaziunea răscoalelor țărănești, prin care ţara a fost greu 
sdruncinată şi mai ales prin pierderea a miilor de suflete, cât distru- 
gerea atâtor comune frumoase și conace (curţi boierești), care într'a- 
devăr prin frumuseţea lor dedeau un frumos aspect la sate. 

„Zic, toate acestea astăzi nu se mai văd absolut, decât ruini şi 
cenușa pe care vânturile o spulberă dintr'un loc întraltul. 

„Aşa dar, dragă părinte, pe când dela un cap al țării la celălalt —. 
nu eră decât ţipete, schingiuiri, crime, devastări mai știu eu ce ; aci 
în comuna noastră Vădeni pot spune că eră linişte ca în toţi anii din 
urmă ; nu s'a auzit măcar că veri-unul din ei este agitat. Nimie ab- 
solut. 

„Subsemnatul, în calitate de administrator la această moşie (Vă- 
deni din domeniul Brăila), in tot timpul răscoalelor de prin alte un- 
ghiuri ale ţării am stat prin mijlocul locuitorilor, vorbind cu dânşii 

„ca în totdeauna. Bine înţeles că aproape toţi locuitorii știau de toate 
ce se petrece în ţară ; cu toate acestea nici nu se gândiă vre-unul la 
răscoală sau lucruri rele ; ei spuneau că ce dreptate vor căpătă acei 

„ cari se omoară, tot aceeaş vom avea-o şi noi ăștia cari stăm liniștiți. 
Foarte cuminte le ziceam, de sigur, părinţele dragă, că predicele şi. 
îndemnările la sfaturi bune, ce le-aţi ținut atât Sfinția Ta cât şi învă- 
“țătorul, au contribuit mult ia liniştea care a existat în comuna noastră 
şi peatru care rog Sfinţia Ta a primi viile mele mulțumirie 

Jacob N. Jacobescu, 

Anexa No. 14 
Scrisoarea îraților Grigorescu, depe moșia Fleaşca, județul Brăila, 

adresată preotului Ilie Bârbulescu din aceă comună. 

»Cinstite părinte, 

»Vijelia nenorocită, ce a suflat asupra poporului românesc, s'a Li- 
niştit. Ţăranii încep a-și da seama de răul ce l-au făcut, ascultând 
poveţele acelora cari i-au îndemnat la răscoală şi devastări. Bunul 
Dumnezeu ne-a ferit de a vedeă și noi locuitorii acestei comune răs- 
vrătiţi şi dedaţi la rele. Am credința că sfaturile Sfinţiei Voastre, mai 
mult decât părintești, ce în totdeauna le aţi dat, faptele frumoase 
cu cari veşnic aţi ilustrat cuvintele Sfinţiei Voastre, în fine pacea și 
blândeţea, pe cari mereu le-aţi propovăduit, au contribuit mult la li- 
niștea ce a domnit și domnește în comună. Locuitorii comunii Fleaşca, 

„ce păstoriţi, vau ascultat și vau înţeles.
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» Toate acestea ne fac cinstite, părinte, să apreciem și să cinstim 
şi mai mult purtarea şi munca ce depuneți spre luminarea păstorilor 
Sfinţiei Voastre şi vă rugăm a primi încă odată mulţumirile noastre 
desăvârşitee. 

Cu cea mai perfectă stimă. | 
Fraţii C. Grigoreseu. 

Anexa No. 15 

Scrisoarea de mulțumire, adresată preoților Petre 
G. Epureanu şi C. Constantinescu, din comuna Sutzeşti, judeţul 
Brăila, de către administraţia generală a domeniilor principelui 

G. D. Soutzo. 

Sfinţiei-lor părintelui paroh Petre P. Epureanu şi supra 
numerarului C. Constantinescu, 

, , | Loco, 

„Prin aceasta viu a vă aduce mulțumirile mele Sfinţiilor Voastre, pen- 
tru intervenirea ce aţi făcut la timp şi pentru sfaturile împăciuitoara 
ce aţi dat locuitorilor, cu ocazia răscoalelor, în ziua de 13 Martie a. Cc. 
în urma cărora locuitorii s'au liniștit și s'au retras la vetrele lor. 

„Faptele Sfinţiei Voastre şi devotamentul către datoria de păstor al 
obștei locuitorilor vorbesc dela sine și sunt vrednice de imitat de 
toți preoţii din ţara noastră, care a trecut prin încercări grele“, 

p. Const. B. Souizo. E 
Administrator general, /Indescifrabil/. 

Anexa No. 16 

Actul de mulțumire adresat de arendașul moşiei 
Scărlăteşti, pendinte de comuna Fleaşca, județul Brăila, preotului 

| Ilie Bărbulescu. 

Act de mulțumire, 

„Prin care subscrisul, arendaşal moșiei Scărlătești, pendinte de co- 
muna Fleașca, judeţul Brăila, aduc înscris viile mele mulţumiri 
preotului nostru Ilie Bărbulescu, care prin buna sârguinţă şi dibă- 
cie a făcut ca întreaga obşte a satului şi a comunei să fie în perfectă 
linişte, astfel că mam nimic de obiectat, şi mulțumesc din suflet 
acestui demn preot, care cunsaște să-și facă datoria în conștiință 
prin pace, linişte și cuvântări dela Dumnezeu. 

Pentru care subscriu: 
A. C. Gogoliş. 

"Dat astăzi, 9 Aprilie 1907, în comuna Fleaşca.
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Anexa No. 17 

Scrisoarea proprietarului comunei Nazâru, județul Brăila, 
adresată preotului paroh din aceă comună. 

__ Cucernice părinte, Ia 

» Văzând dispoziţiunile din ordinul P. $. Episcop Eparhiot, am 
onoare, cucernice părinte, a vă face cunoscut că locuitorii din a- 
ceastă comună au avut în timpul răscoalelor o atitudine pașnică. 

„In urmă sfaturilor ce li s'a dat de cucernicia voastră, cum şi de 
către autoritatea comunală, d. diriginte al şcoalei şi a noastră, ei 
Sau pătruns de răul care ar fi avut loc, dacă urmă excese de jafuri 
şi altele, > | 

„Totul ce locuitorii au cerut, nu a îost alt decât să li se ușureze 
învoelile agricole. 

„Nici unul din ei m'a avut tendinţa a se dădă la jafuri sau la 
alte rele. a 

„Primiţi, cucernice părinte, stima și respectul ce vă păstrămc. 

p. Alex. 1. Suliotu, proprietar, “Teoharide. . 

Anexa No. 18 

Certificatul de mulțumire, eliberat preotului proestos Neagu 

Balaban, din partea comunei Osman, județul Brăila. 

Certificat. | 

Noi, primarul comunei Osman, din plasa Silistraru, județul 

„Brăila, certificăm că preotul Neagu Balaban, din această comună, 

în tot timpul răscoalelor ţărăneşti ce au avut loc în administraţia 

acestei comune în anul curent, Sfinţia Sa și-a pus toate stăruinţele, 

cuvântând prin sfaturi părintești către locuitorii comunei, de a nu 

se dădă la fapte rele faţă de ţară și de guvern; astfel că cu aceste 

sfaturi şi multă punere ce a pus Sfinţia Sa, a ajuns de i-a calmat pe 

toţi, convingându-i de faptele ce erau a săvârși, aşă că în prezent 

domnește cea mai mare linişte între locuitorii din administraţia 

acestei comune, - 

Pentru care. ..... ete. 
Ei 

Primar, D. Ionescu. 

Secretar, N. G. Ciorţanu. 

No. 359. Aprilie 17 din 1907. 
—_.——
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JUDEŢUL BUZĂU 

Anexa No. 19 

Din raportul revizorului școlar, 

a) Invăţătorii şi preoţii implicaţi în răscoale : 

1. A fost acuzat pe față Ioan V. Mihail, din comuna Băeşti, 
pentru faptul că de câţiva ani lucrează, poate cu prea mult zel, pen- 
tru cauza ţărănească, înființând bancă, lucrând pentru obșie, aren- 
dând moșii și luând păduri în tăiere pentru obștea satului. EI a fost 
pârit că în Dumineca de 11 Martie ar fi fost văzut printre ţăranii 
răsculați, 

Susţine însă cu martori, că în aceă zi a fost la regiment la Râm- 
nicu-Sărat și că eră în trecere spre satul său. Totuşi, după stăruința 
"unora, este luat din școală, bătut în faţa elevilor, legat şi adus în 
Buzău. Autoritatea judecătorească l-a cercetat și imediat I-a liberat. 
Oamenii din satul său nu s'au amestecat în răscoale. Devastările din 
Păești au fost făcute la 12 şi 13 Martie, de o ceaţă venită din alte 
comune. Învățătorul Mihail prezintă mai multe dovezi scrise, cum 
că a lucrat pentru liniștea locuitorilor. , 

2. Învățătorul Iacob Gogan, din comuna Policiori, ne spune şi 
ne probează cu procesul-verbal, că Duminecă 11 Martie a ţinut un 
cerc cultural în cătunul Plopeasca. Intr'o pauză simte că ţăranii erau 
într'o mare fierbere, discutând sgomotos într'o cameră vecină ; învă- 
ţătorul Gogan se duce între dânșii, cu mare greutate îi domoleşte 
şi reuşeşte a fi ascultat și a le dă sfaturi şi poveţe sănătoase. A doua 
sau a treia zi vine o ceată de răsvrătitori din altă cătună, îl sur- 
prinde la şcoală, îl ma!tratează, îl amenință și îl târăşte cu dânşii 
din conac în conac, devastână ce le ieșiă în cale. Chiar în această 
situaţie, învățătorul susţine că a făcut mult bine, reuşind a tempo- 
riză unele stricăciuni, și în special scapă proprietatea d-lui C. Ange- 
lescu, din Joseni, și a locuitorului Negoșeanu Stoica, din Căneşti. 

Cu toate acestea, după unele denunţări, dânsul este adus la Bu- 
zău. În urmă d. judecător de instrucţie, cercetându-l, l-a găsit ne- 
vinovat. 

3. Învățătorul Const. Vajiac, suplinitor la școală din comuna 
Inestiora, pentrucă. a denunţat pe. răsvrătiţi este ameninţat cu 
mozrtea, lipindu-i placarde pe pereţi. De aceea dânsul şi-a cerut 
mutarea la revizorat, în altă localitate. . 

4, Preotul Ion Guriţă, din cătunul Vadul-Paşii, comuna Scur- 
teşti; Se trimisese niște anonime infarne şi în urma acestora a tre= 
buit să fie adus în convoiu la oraş. Aci, în faţa justiţiei se dovedeşte 
imediat nevinovăția preotului, care e singurul acuzat dintre clerici 
şi e pus în libertate.
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b) Invăţătorii şi preoţii cari, au lucrat la potolrea răscoalelor : 

4. Invăţătorul loan Sturza, din comuna Cândeşti. Ina timp ce o 

droaie de indivizi —în majoritate ţigani din sat—se îndreptau spre 

proprietatea d-lui M. Antonescu, d-sa a intervenit; s'a expus a se 

vâri printre răsculați şi prin vorbe şi dojeni, cerute de împrejurări, 

a reuşit să -i potolească și să evite orice stricăciuni în comună. 

2, D. Sărbescu, un eminent învăţător din comuna Lopătari, în 

munţi, şi ua luptător sincer și zelos pentru binele consătenilor săi, 

este informat că o parte din locuitori își şoptesc să distrugă nişte 

proprietăţi şi niște sonde de petrol ; atunci se duce din casă în casă, 

reuşeşte a aduce pe locutori la biserică, le ţine o înflăcărată cuvân- 

tare patriotică, îi entiziasmează întru atât, încât toţi jură că vor 

sta liniștiți. Și în adevăr că în Lopătari a fost liniște. 

-3. Preotul Andrei Sburlan, din comuna Zilişteanca, a avut un 

rol din cele mai salutare, şi anume: Pe când sătenii se îndreptau în 

grup spre proprietatea d-lui Nicu Cerkez—arendaş Olandezzel Kop- 

mann-—preotul le a eşit înainte și cu autoritatea de care se bucură 

între poporenii săi, le-a adresat mustrări şi sfaturi înțelepte, i-a con- 

vins să se retragă și s'a evitat orice stricăciuni ia această proprie- 

taie, Şi erau aceiaşi săteni cari devastaseră în chip sălbatec proprie- 

tatea d-lor C. Cătuneanu şi Mihail Antonescu, din cătune învecinate. 

Proprietarul și arendașul recunosc că-și datore-c poziţia lor de azi 

numai preotului Sburlan, care şi în mijlocul nopţei a reuşit să go- 

nească o ceată de vre-o 20 de inși, cari incercau să prade. 

In fine ni se mai spune că preotul 1. Vasilescu, învăţător la Tres- 

tia; învățătorii: D. Predescu, Măgura Ungusiu, Th. Zahavescu- 

Glodeanu-Siliştea, D. Georgescu, Măgura, preotul N. Vasilescu, 

dia aceeaş comună, și Ioan Constantinescu, învățător la Becui, au 

intervenit spre preîntâmpinarea răscoalei și potolirea spiritelor 

agitate. 

c) Invăţătorii cari au suferit pagube pe urma răscoalelor : 

D-na Elena . Goga, învăţătoare în comuna Policiori- Gura- Văii, 

căreia i au distrus haine şi obiecte din casă. 

D.nei Ana Buculescu, învățătoare la Cernăteşti-Săpoca, isa 

distrus toată gospo'tăria ca: mobile, haine, mese, până la cel mai 

mic lucru din casă, şi cari toate pot fi evaluate la 5.000— 6.000 lei. 

De asemenea aci a fost devastată şi şcoala : mobilierul distrus; 

hărţile rupte, tablouri, registre, cataloage, arbivă, totul rupt și 

aruncat în noroiu.
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JUDEŢUL COVURLUI 

Anexa No. 20 

Adresa Sfintei Episcopii a Dunării-de-Jos. 

Domnule Ministru, 

„Este de netăgăduit că țara noastră, din pricina răscoalelor ţără- 
neşti, a trecut prin cele mai grele şi dureroase împrejurări. 

Nu îndrăsnese să discut cauzele cari au hotărit pe ţăranul nos- 
tru ca, într'un moment dat, să devină aşa de crud și de răsbunător, 
când cu toţii îl ştim blând şi răbdător. 

Imi este însă dat, şi chiar sunt obligat de poziţiunea ce ocup în 
Statul şi în Biserica noastră, de a mă interesă despre atitudinea şi 
rolul preotului nostru în această nenorocită afacere. 

Cu mâhnire am auzit că de mulţi și din multe părţi Sau ridicat 
grave acuzaţiuni în contra preoţilor, numindu-i răsvrătitori, incân- 
diatori, socialişti, ba chiar îndemnători la isprăvi. anarhice, şi Vă 
mărturisesc, domnule ministru, că m'am îngrozit faţă de așă învinuiri 
aduse clerului nostru. | 

In învălmășeala prin care am trecut în timpul acestor răsvrătiri, 
lesne s'a putut ca cu drept sau fără drept să se aducă de către unii 
aşă mari învinuiri şi contra preoţilor ; să nădăjduim însă, că lim- 
pezindu-se această atmosferă turburată, se va puteă constată că 
mulți dintre acuzatori au păcătuit aducând așă grele învinuiri. 

De altfel, în marea mea întristare, faţă de acest curent nenorocit 
contra preoților, m'am mângâiat văzând că d-voastră aţi hotărit a 
se face o anchetă care să stabilească până unde se pot ridică acu- 
zaţiile aduse contra preoţilor, cum că în timpul răscoalelor ţărăneşti 
ar fi îndemnat pe săteni la răsvrătire, jefuire, incendii, etc., şi care 
anchetă va stabili şi responsabilităţile. 

Până atunci însă, fie-mi iertat, domnule ministru, de a Vă exprimă 
adânca rea părere de rău, că aşă învinuiri pe nedrept s'au adus şi 
preoţilor celor două judeţe din această eparhie: Covurlui și Brăila, 
căci, precum sunt informat, unii dintre proprietarii şi arendașii din 
judeţul Covurlui, în memoriul ce l-ar fi prezentat d-lui prim-minis- 
tru, dacă aşă va fi, ar fi arătat între altele, că una din cauzele răs- 
coalelor ar fi „propaganda socialistă, anarhică, revoluţionară şi sub- 
versivă, pe care o fac preoţii la sate, împreună cu învățătorii, ete. 
şi pentru care acești domni, ca primă măsură, ar fi cerut dela onor. 
guvern „înlăturarea unor aşă preoţi dela satec. 

M'am mirat cum d-nii proprietari şi arendaşi au ajuns la așă con- 
vingeri și au propus așă măsuri, cari lovesc aşă de crud demnitatea, 
poziţiunea și rolul preotului nostru. 

In timpul răscoalelor, prin protopopii de județe zilnic am fost 

3
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ţinut în curent asupra mișcărilor din cuprinsul eparhiei și mai ales 
din judeţul Covurlui, cu ştiri luate şi dela prefectura respectivă ; nu 
am cunoscut şi nu cunosc absolut nici. un caz, în care vre-un preot 
din vre-un sat sau cătun al judeţului Covurlui să se fi încercat să 
îndemne pe ţărani la răscoale. Din potrivă sunt cazuri constatate, 
mărturisite şi recunoscute, că în multe comune şi cătune, preoţii 

au fost niște adevăraţi apărători ai avutului şi chiar a vieţei pro- 
prietarilor și arendașilor, faţă de ţăranii răsvrătiţi, pe care preoţi 
i-au sfătuit a se linişti. 

La mine nu s'a prezentat nimeni și nici nu mi-a scris vre-un pro- 
prietar sau arendaș, plângându-se contra vre-unui preot, şi așă fiind, 
sunt în. tot dreptul de a mă miră și sunt nevoit de a protestă, 

- domnule ministru, faţă de așă învinuiri aduse contra preoţilor din 
judeţul Covurlui. de către acești domni proprietari şi arendași. 

De altfel nu cred de prisos de a vă încunoștiinţă şi despre măsu- 
rile ce s'au luat, ca preoţii din această eparbie să-şi poată îndeplini 
cu pricepere rolul şi chemarea lor de înpăciuitori, în aceste triste 
împrejurări. , 

„Incă de când au început a se manifestă aceste nenorocite tulbu- 
rări ţărăneşti în părţile de sus ale Moldovei, am comunicat tuturor 
preoților printr'o notă circulară, din ziua de 6 Martie a. c., sfaturi 

şi instrucţiuni pentru a îndemnă pe ţărani la ordine, linişte, respec- 
tul legilor şi ascultare de stăpânire. 

Câteva zile apoi dela data acestei circulări, şi anume pe ziua de 

10 Martie a. c., am întrunit în conferinţă la reședința episcopâlă pe 

toţi protopopii de judeţe și pe toţi proestoşii de circumscripție şi de 
plăși, când personal le-am dat sfaturi și instrucțiuni, pentru a-i pre- 
găti şi mai mult asupra rolului ce preoții au de îndeplinit în aceste 
nenorocite împrejurări; iar ei în aceeaș zi, reîntorcându-se la domici- 

liul lor, au convocat pe toți preoţii din plășile respective, cărora le-au 

comunicat toate hotăririle 'luate în această privinţă, şi care hotă- 
rîri se pot vedeă în alăturatul sumar al acelei conferinţe. | 

In sfârșit am mai luat măsuri pentru a se face anumite sfinte ru- 

găciuni la săvârșirea dumnezeieștilor slujbe în toate bisericile, dând 

totodată şi o epistolă pastorală către toţi preoții şi către toţi creș- 
tinii din cuprinsul acestei eparhii. 

Vă mai alătur aci câteva copii după diferite acte, din. care veți 
puteă cunoaşte chipul cum preoţii acestei eparchii şi în deosebi cei 

din judeţul Covurlui şi-au îndeplinit datoria în aceste triste împre- 

jurări, prin cari a trecut țara noastră. 
Pe temeiul acestor probe se cuvine, domnule ministru, ca D-voas- 

tră la timp să fiți apărătorul preoților față de nedreptele învinuiri ce 
li s'au adus, 

Totodată veţi binevoi a cunoaşte, domnule ministru, că noi înșine am 

fost foarte atent asupra faptelor preoţilor din această eparhie şi că 

faţă de cei rătăciţi, dacă Sar fi ivit, am fi luat fără cruțare cele mai
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aspre măsuri; însă mulțumită lui Dumnezeu, nu ni Sa adus la cu- 
noștinţă că vre-unul din preoţi să se fi făcut culpabil de un fapt așă 
de mizerabil și cu totul nepotrivit misiunii preotului în societate. 

Primiţi, Vă rugăm, d-le ministru, asigurarea distinsei noastre con- 
sideraţiuni şi arhierească binecuvântare. 

Episcop, Pimen al Dunării-de-Jos. 
Director, P. Băiculeseu, 

——.— 

JUDEŢUL COVURLUI 

Anexa No. 21 

Din raportul revizorului şcolar. 

Î. Invăţătorii şi preoţii implicaţi în răscoalele ţărăneşti : 

a) Vasile Cahu, învăţător-diriginte în comuna Țujcani, acuzat 
pentru faptul că a făcut în timpul mișcării un act de solidaritate, 
pentru ca sătenii —ori unde vor merge— să se bazeze pe unire între 
ei, în scopul cumpărării de pământ. Actul a fost scris de un locuitor, 
dictat de învățător în camera sa, păstrat de Necul. Goga, la care 
găzdueşte, până la 14 Martie, când sa dat unui sătean delegat. 
Acest act a fost aflat în urma denunţării, de administraţia comunală. 
Învățătorul a fost adus la parchet şi depus ca instigator, urmând a 
fi judecat. 

Deci, acuzaţia ce se aduce acestui învăţător este că răsvrătirea în 
comuna sa a pornit în puterea acestui act, cu toate că ea n'a luat 
nici o proporție, nefăcându-se devastări păgubitoare, ci s'a rezumat 
la manifestări de nemulțumiri pentru lipsă de pământ. 

Asupra acestui învăţător pot spune că serveşte în învățământ din 
Noemvrie 1904, eră povizoriu, notat bine la inspecţiuni, liniştit şi 
ma avut nici o pedeapsă disciplinară. Se păreă un învăţător destoi- 
nic, dar fără experienţă în raport cu anii serviţi. 

b) loan Macoveiu, învăţător în comuna Mastacani, şi Vasile 
Macoveiu, învăţător în comuna Fârţăneşti, ambii de loc din Masta- 

„cani, au fost denunţaţi în mod anonim autorităţilor militare, că au 
instigat printre locuitori, ca să facă devastările dela 13 Martie. Răs- 
vrătirea din aceă comună a fost cea mai serioasă din întregul județ. 
Ea a luat naştere din această comună, unde s'a devastat curtea pro- 
prietarului, s'a distrus registrele şi mobila din casă, a pătruns în co- 
muna Folteşti, unde s'a distrus ca și în Mastacani curtea arendașu- 
lui, şi în urmă au distrus o gospodărie veche la arendașul din cătuna 
Ţolica, de unde spre seară sau reîntors îndărăt în comuna lor, 

făcând astfel un circuit de vre-o 15 km. 
” Acuzaţiile aduse contra acestor doi învăţători au fost: 
1) Că prin banca populară, asociaţia de vânzare de producte în
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comun, școala de adulţi și cercurile culturale au desvoltat pofta să- 
teanului de a aveă pământ de cultură ieftin, şi că dezordinele petre- 
cute nu sunt decât urmările ideilor propagate de acești învăţători 
pe terenul economic și cultura], 

2) Că într'o convorbire avută într'o berărie în Galaţi, ei ar fi 
căutat să scuze devastările făcute de țărani. 

Pe baza acestora, învățătorii au fost aduşi la parchet şi, în urma 
cercetărilor făcute, au fost găsiți nevinovaţi și puși în libertate. 

e] Invăţătorul-diriginte Gh. Munteanu, din cătuna Chirileşti, 
comuna Rogojeni, a fost denunţat de arendaș și de administratorul 
moşiei, că instigă sătenii la răscoale. În urma anchetei militare la 

faţa locului s'a constatat că învățătorul nici nu eră în comună în 
timpul neliniștei locuitorilor, fiind dus la Bârlad, spre a fi concentrat. 
Văzându-se nevinovăția lui, a fost lăsat în libertate. , 

Aceştia sunt învățătorii acuzaţi de instigatori, precum și vinovăția 
şi temeinicia ei. 

Il. Invăţătorii cari au lucrat la potolirea răsculaților : 

a) lovăţătorii din comuna Smulţi, cari —spre lauda lor— trăese 
în strânsă armonie: Ene Patriciu, Gh. Salviu şi D. Tone, dându-și 
seamă de moment, au procedat astfel: în momentul agitaţiunilor de 
prin îraprejurimi, mai ales față cu devastările dela Drăguşeni, târg 
vecin cu Smulţii, tustrei s'au vârit în mijlocul grupului de săteni 
ce se formă și vociferă cerând pământ şi amenințând pe evrei pen- 
tru faptul că-i concentrează la cazarmă pentru apărarea lor; şi cău- 
tau prin toate mijloacele a-i liniști, sfătuindu-i că de tot ce duc lipsă 
să facă cunoscut celor în drept prin anumite cereri şi li se va da 
toată satisfacerea. Arătându-le în acelaş timp că vecinii cari au 
făcut şi fac turburări ordinei publice,. pe lângă că nu li se va în- 
dulci soarta, dar vor suferi şi consecinţele legilor, cari sunt foarte 
aspre în asemenea împrejurări. l-au făcut să înţeleagă ce va suferi 
țara şi ce va suferi fiecare în parte pe urma neorânduelilor. Această 
procedare a fost urmată câteva zile dearândul, până ce furia s'a 
potolit. a 

Locuitorii le-au înţeles sfatul și faţă de autoritatea lor morală, de 
care se bucură în localitate, nu s'a făcut nici un pas neplăcut, deşi 
unul din focarele răscoalei, Drăgușeni, eră la 3 km. depărtare, şi la 
care au luat parte trei sate vecine. 

Mai mult, dirigintele școalei, Ene Patriciu, şi-a luat angajamentul 
faţă de săteni şi a format listă şi cereri de pământ, prezentându-se 
în persoană cu o delegațiune din sânul lor la prefectura judeţului, 
unde a stat trei zile, făcând învoelile dintre săteni și proprietari ori 
arendași. După fixarea învoelilor, învățătorii au căutat să-i mulțu- 
'mească pe toţi, stabilindu-le porțiunile de pământ ce trebuiă să cul- 
tive fiecare pe proprietăţile vecine, procedând apoi la întocmirea de 
contracte și înregistrarea lor în condicile respective ale primăriei.
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Astfel, prin munca neadormită a acestor trei învățători, rezulta- 
tele au fost vrednice de un sat ce poate fi dat de pildă în impreju- 
rările critice prin care am trecut, " 

b] Ştefan David, învățător-diriginte la Oancea, a căutat în tot tim- 
pul mişcărilor țărănești a fi printre săteni, căutând pentru liniștirea 
spiritelor să reducă proporţiile răscoalelor din ţară, despre cari se 
svonise prin congediaţii şi rezerviştii înapoiaţi dela regimentul No. 6 
Tecuciu 24. A propus arestarea a 2—3 rezervişti turmentaţi de 
băutură, cari voiau să provoace dezordine. A citit și explicat ndani- 
festul guvernului, povăţuind pe săteni la liniște şi așteptare. Sătenii 
l-au ascultat. 

e] Invăţătorul-diriginte Ioan Mihail, din- Rogojeni, unde au fost 
puternice răscoale țărănești, a căutat să împiedice faria sătenilor, 
dar nu a fost ascultat; a putut însă opri o grupă ce voiă să devas- 
“teze pe comerciantul V. Costaviciu, cum și de a dărâmă hambarul 
de porumb și acoperişul caselor d-nei Ecat. Papadopol. 

d/ Invăţătorul-diriginte Gh. Strătulescu, din Tg.-Bereşti, care 
expunându-şi vieaţa, a intrat în mijlocul sătenilor răsvrătiți, adunaţi 
în număr mare, și prin cuvântări şi sfaturi înțelepte, împreună cu 
primarul şi preoţii, a reușit a liniști spiritele. 

A doua zi, învățătorul și preoții au format o obşte sătească, luând 
în arendă dela d. P. Bălan moşia Voinești-Topeni, cu preţul de 10 
mii lei anual. . 

D. P. Bălan, arendaș și proprietar în Berești, a cesionat sătenilor 
contractul de arendă al moșiei, cu acelaș preţ cu care d-sa o ţineă în 
arendă. 

Aceştia sunt învățătorii cari au luptat din toate puterile pentru 
preîntâmpinarea şi potolirea răscoalelor din comuna lor și pe cari îi 
recomand atenţiunei d-voastre. i 

Ei sunt, în acelaş timp, cei mai sârguincioși pe terenul activităţii 
extraşcolare, atât în privinţa băncii populare, cât și în privința 
cooperativelor sătești. 

Pe lângă acestea, majoritatea învăţătorilor din acest judeţ şi-au 
făcut datoria şi au fost la înălțimea momentului, răspunzând pe de- 
plin încrederii ce țara şi-a pus-o în ei. Toţi aceștia au căutat câ 
prin sfaturi, prin citirea manifestului guvernului şi a înaltului cler, 
prin explicarea lui, să prevină şi să potolească orice mişcare ce ar fi 
putut foarie uşor ishueni şi aici ca şi aiurea, nemulţumirile fiind 
destul de mari. Şi dacă azi avem de înregistrat numai câteva răs- 
coale fără caracter grav, se datorește în cea mai mare parte învăţă- 
torilor din acest judeţ. 

Anexa No. 22 

Din raportul protoieriei, 

„În acest judeţ nu a fost nici un preot sau alți servitori biseri- 
cești implicaţi sau dovediţi ca instigatori în nenorocita răsvrătire
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ţărănească, Nici o comună din acest judeţ, după rapoariele anexate, 
cum și după informaţiunile ce le-am avut la timp dela autorităţile res- 
pective nu a fost scutită de a nu fi expusă mișcărilor țărănești, cari 
în unele părţi ale ţării au avut un sfârșit atât de trist, 

Dar dacă în acest judeţ nu am avut de înregistrat cazuri cum s'au 
petrecut în alte părți, aceasta se datorește și preoţilor în cea mai 
mare parte, cari prin autoritatea lor și în urma ordinelor ce au 
primit, cum să procedeze în asemenea împrejurări, din timp au reu- 
şit să liniştească spiritele revoltate, detrăgându-i dela calea cea rea 
pe care apucase. Veşnic preoții s'au găsit în mijlocul poporului, 
îndemnându-l la linişte şi la pace, : 

Dacă am avut de înregistrat mici devastări şi dezordine în câteva 
comune, apoi acestea —-după cum rezultă din rapoarte— au fost făp- 

tuite de rezerviști şi de oameni fără căpătâiu, cari căutau a jelui şi 

prădă, cum s'a întâmplat în parohiile: Rogojeni, T.-Bujor, Măstă- 

cani, Slobozia-Konaki, Stoicani. 
Printre preoții cari s'au remareat mai mult la împăciuirea spiri- 

telor au fost: Preotul Econom Ștefan Bogatu şi Economul Th. Ma- 

noliu, din Tg.- Bereşti, Economul Ştefan Neofit, din Tuluceşti; Preo- 

tul Vasile N. Vârgolici, din Vârlezi ; Sachelarul Emanoil Bogatu, 

din Fileşti, Economul 1. Filiuţă, din Măluşteni, şi Preotul 1. Taşcă, 

din 7g.-Drăguşeniu. 

Anexa No. 23 

Din scrisoarea inspectorului comunal al plăşii Bereşti. 

„Plecat spre Tuţcani, unde sătenii se resculase, ara trecut prin sa- 
tul Măluşteni. Din depărtare am auzit trăgându-se clopotul la bise- 
rica din satul Măluşteni ; fiind singur mă apucase groaza, când am 
intrat în satul Măluşteni, nevăzând nici un sătean. , 

„Ajuns în faţa bisericii, am văzut peste 200 oameni credincioși, 
având în mijlocul lor 'pe preotul Ioan Filiuţă, care îi sfătuiă a fi 
liniștiți şi pacinici, căci numai așă vor puteă câștigă în faţa lui Dum- 
nezeu și a oamenilor. Mult m'a bucurat văzând un preot din eparhia 
P. S. Voastre liniștind sate de spirite agitate spre revoltă şi numai 
graţie acestui preot s'au liniştit atât cei din satul Mălușteni, cât şi 
cei din comuna 'Tuţeani. Fără intervenţia căruia sar fi putut face 

multe devastări:. 

Anexa No. 24 

Relaţiunile învățătorului Gh. Strătulescu. 

„In ziua de 11 Martie se anunţase în localitate, că locuitorii sate- 
lor vecine, și în special ţiganii modăreni din comuna Băneasa, nă- 
vălesc în număr mare, spre a distruge și prădă târgul; imediat sub-
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scrisul şi cu preoții-din localitate, în frunte cu administraţia și aju- 
taţi de săteni, am impiedicat năvălirea, salvând avutul şi casele 
comercianților. 

„In ziua de 12 Martie, orele 10 a. m., pe când mă aflam în clasă 
cu elevii, fui anunţat că sătenii din localitate sunt adunaţi în număr 
mare pe piaţa din faţa primăriei, fiind foarte iritaţi. 

»Ama lăsat cursurile şi plecând imediat, mi-am expus chiar vieaţa, 
şi intrând în mijlocul lor, prin cuvântări și sfaturi înțelepte am li- 
niştit spiritele; sosind apoi primarul și preoţii, am format o comi- 
siune din. câţiva săteni și împreună am mers la d. C. Bălan, proprie- 
tar şi arendaş în localitate, rugându-l a cedă sătenilor moșia Voi- 
neşti- Topeni, ceea ce s'a și făcut. 

„In ziua de 15 Martie, am format obştea sătească și am luat în 
arendă sus numita moşie cu arendă anuală de 10.000 lei. 

» Actualmente toţi sătenii sunt liniştiţiu. 

  

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA - 

Anexa No. 25 

Din raportul revizorului şcolar. - 

„Spre cinstea corpului didactic din Dâmboviţa, învățătorii şi preoţii 
din acest judeţ au jucat un rol destul de frumos, prevenind prin 
multe părți mișcări cari ar fi devenit foarte primejdioase pentru si- 
guranţa şi vieața cetăţenilor şi pentru prestigiul şi viitorul țării, 

4) Invăţătorii şi preoţii cari au lucrat la potolirea răscoa- 
delor : 

1) Ion Mihăilescu, învăţător în comuna Mogoşani, funcţionează 
de 3 ani în învăţământ. 

D-sa, îndată ce a luat informaţiuni despre primele dezordini în- 
tâmplate în alte localităţi, a convocat la școală pe proprietari, aren- 
daşi, comerzianți, preoți şi autorităţi comunale, și cu toţii au hotă- 
rît înființarea de streji pela capetele liniilor dinspre comunele 
învecinate și din patrule compuse din locuitori pentru control, sub 
conducerea primarului, care aveă datoria să aresteze pe orice individ 
străin. Inchiderea cârciumelor dela orele 7 p. m.; s'a pus îndatorire 
locuitorilor, ca nici unul să nu părăsească comuna; s'a explicat in- 

tenţiunila guvernului de a veni cu legi pentru clasa țărănească; și 
în fine s'a luat măsuri ca orice impunere nelegală să înceteze. 

Graţie acestor măsuri, în comună a fost liniște, deși învoelile 
agricole din aceă comună erau destul de împovărătoare pentru lo- 
cuitori. 

2) Preotul Atanase Nicolescu, institutor în comuna Dragomi- 
reşti, fancţionează de 25 ani. D-sa a convocat pe toţi locuitorii cari 

ncepuseră să se agite, şi a discutat cu ei, stabilind chiar condiţiile 

k
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în care s'ar putea încheia contractele agricole. A ales o comisiune 
care s'a prezentat d-lui prefect, şi aci, în prezenţa arendașului, s'a 
aranjat diferendul între arendaș şi locuitori. 

3) Preotul N. Gr. Aramă, învăţător în comuna Târgovişte-Ma- 
halaua-Sârbi, a putut potoli, prin autoritatea de care dispune, un 
început de răscoală ce se manifestase printre bulgarii cari locuese 

"aceă mahală; şi afară de aceasta, împreună cu d. Ghiţeseu, învăţă- 
tor în comuna Şotânga, cătunul Teişu, au însoțit pe, subsemnatul 
prin comunele unde erau începuturi de răscoale, și au intrat în 
mijlocul sătenilor, sfătuindu-i la liniște şi arătându-le calea ce au 
de urmat, ca să li se facă dreptate. 

4) C. Mihăilescu şi Ioan Popescu, învăţători î în comuna Potlogi, 
împreună cu preoţii locali N. Mihăilescu şi D. Ionescu, au făcut 
mari sforţări ca să se poată păstră liniște. 

b) Invăţătorii şi preoţii cari sau sustras dela datoria pentru 
potolirea răscoalelor : 

Inăinte de a termină, nu pot sănu Vă supun la cunoștință şi mâhni- 
rea ce am simţit, când am văzut că d-nii Toma Popescu şi Haralambie 
I. Vasile, ambii învăţători în comuna Răsvadul-de-Jos, cel dintâiu 
de 17 ani în învăţământ, iar cel de al doilea de 3 ani, n'au avut 

nici o cunoștință de pregătirile ce se făceau în vederea revoltei ce 
a avut loc în această comună, singura din tot judeţul, și nici de mă- 
surile ce s'ar fi cuvenit să ia în așă de grave împrejurări“. 

Anexa No. 26 

Din raportul protoieriei. 

„In cuprinsul acestui judeţ, nici un preot sau alt servitor bisericesc 
n'a fost implicat sau dovedit ca instigator în aceă nenorocită mişcare. 

Numai asupra preotului N. Georgescu, parohul parohiei Să- 
cueni, unde se declarase un început de răscoală, au existat oare- 
cari bănueli ; dar fiind chemat la parchet, nu s'a putut dovedi nimic 
contra lui. 

Răscoală cu caracter grav, unde a fost nevoie să se tragă focuri 
de armă în mulțimea răsculată, a fost numai în comuna Răsvadu. 
Aci şi preoţii au fost ameninţaţi de furia poporului. 

În celelalte comune, cum de exemplu: Văcărești, Bălenii-Români, 
Bălenii-Sârbi, Adânca, Gura- -Ocniţei, Potlogi, Odobeşti, Găiseni, 
Poiana-de-Sus, Cornetu, Braniștea, Dragodana și altele, unde au 
existat. agitațiuni și începuturi da răscoale, preoții și-au îndeplinit - 
datoria de împăciuitori, pe cât le-a fost cu putinţă, pe de o parte fă- 
când rugăciuni şi sfătuind la linişte și răbdare poporul, iar pe de 
alta intervenind pe lângă d-nii proprietari și arendași, spre a ma; 
uşură învoelile.
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In special mă cred dator a supune la cunoștința I. P. S. Voastre, 
că preotul N. Mihăilescu, parohul parohiei Potlogi, s'a remarcat 
mai mult decât alții prin purtarea şi activitatea desfășurată. Astfel 
în ziua de 16 Martie, după ce a înălțat rugăciuni cătră cer, fiind mai 
toţi sătenii adunaţi în faţa primăriei locale, îmbrăcat în vestmintele 
sacre și cu crucea în mână, a rostit o cuvântare prin care a putut 
să potolească furia mulţimei revoltate. | 

Tot prin sfaturile sale, în ziua de 25 Martie a oprit un grup de 
100 locuitori, hotăriţi să devasteze avutul unui consătean al lor, care 
ține la dânsul harta delimitării din anul 1864. In ziua de 3 Aprilie, 
locuitorii răsculându-se din nou, a intrat armata aci cu ordin a îm- 
puşcă pe capii răscoalei. Preotul, cu autoritatea sa, a intervenit din 
nou între comandantul trupei și locuitori, reușind să-i împace, să 
încheie contractul de învoeli între arendași Şi locuitori și să evite o 
vărsare de sânge, ce eră aproape iminentă“. 

  

JUDEŢUL DOLJ 

Anexa No. 27 

Din raportul d-lui defensor eclesiastic Gr. Popescu-Breasta. 

»In toate comunele răsculate, atât eu cât şi protoereul judeţului 
am vorbit țăranilor, adunaţi în biserica satului, îndemnându-i la pace, 
liniște și grabnică ieşire la munca câmpului. Le-am adus la cuno- 
ştință înţeleapta hotărire a înaltului guvern, de a luă cele mai folo- 
sitoare măsuri pentru îmbunătăţirea traiului lor şi a ușurării nevoi- 
lor. Gu toţii regretau nenorocirea venită asupra ţării și făgăduiau cu 
lacrămi în ochi că se vor îndreptă. Aceasta dovedește că ei singuri 
s'au încredințat acum de prăpastia în care îi împingiau neprietenii 
lor și ai neamului nostru. Ca mângâiere sufletească, protoereul.ju- 
deţului, cu genunchii plecaţi, le-a citit obișnuitele rugăciuni de ier- 
tarea păcatelor. 

1 

Ceea ce am constatat cu surprindere este faptul că această miş- 
care nenorocită a fost sistematic organizată. De această organizare 
eră străină nu numai autoritatea comunală, — în multe comune prea 
inconștientă de menirea ei —, dar chiar notabilii satului, între cari 
sunt preotul şi învățătorul. Dovada despre aceasta mi-a dat-o faptul, 
că până în momentul când se puneă fot la vre-un conac sau la vre- 
un pătul cu porumb, nu se știă de nimeni, afară numai de cei ini- 
țiaţi, adesea derbedeii şi drojdia satelor, cari totdeauna au trăit nu: 
mai din jaf şi prădăciuni. Un singur exemplu va probă adevărul 
afirmaţiunii mele. - | 

Comunele Horezu-Poenari, Valea-Stanciului, Greceşti şi Gângiova
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sunt în apropiere de o jumătate până la un kilometru una de alta. 

Conacele și pătulele. cu porumb ale acestor comune au fost incen- 
diate în timp de 3 ore, şi iată cum: In ziua de 11 Martie a. c., ora 

121|, p. m. “a pus foc la Horezu-Poenari, în urmă la Valea-Stanciu- 

lui, Greceşti şi Gângiova. Tot în acest interval de timp se omoriră 

arendaşul Virgil Târnove:nu în Horezul-Poenari, comptabilul Petre- 

Hagi Mihail în comuna Grecești și arendaşul Haralambie Constan- 

tinescu în Gângiova. Lucrarea aceasta de incendiare eră dirijată în 

chip tainic de o căruţă cu 2 cai negri, ce duceă în goana mare cinci 
țărani şi o femeie, cari alergau din sat în sat, puneau foc şi în urmă 

se făceau nevăzuţi. In urma lor veniă grosul mulţimii, alcătuită din 

derbedeii satelor, înarmaţi cu topoare, sape şi frigări, cari în sunetul 

clopotelor bișericii şi al goarnelor alarmau lumea, târând în drumul 

lor pe toţi curioșii, ameninţându-i cu topoarele la caz de refuz. 
In faţa acestei mulțimi, turbată de ură, majoritatea sătenilor se 

ascundeau de groază. Alţii părăsiau satul, căutând adăpost prin pă- 

duri. In asemenea împrejurări, mulţi dintre preoții și învățătorii 

satelor n'au îndrăznit să iasă în mijlocul lor spre a-i potoli. Cei ce 

au făcut-o au fost adevăraţi eroi. Printre aceştia merită a fi citat 

preotul Ioan Țucu, din comuna Calopăr, care, ajutat de învățătorul 

satului, iese învestmântat în haine preoțești, purtând în mâni potirul 

şi sfânta cruce, și se adresează mulțimei înfuriate cu aceste cuvinte: 

„De voiţi să ardeţi averea proprietarului, treceţi mai întâiu peste 

corpurile noastre!. Cuvintele autoritare ale energicului păstor în- 

muiavă inimile învârtoşate ale mulţimii şi satul fu salvat. 

Tot prin sfaturi și îndemnuri potrivite au fost ferite de turburări 

şi salvate de incendiu averile proprietarilor din comunele Padea, 

Segarcea, Ghidici, cum și parte din averea proprietăţii din comuna 

Bârca. Liniştea spiritelor în aceste comune se datorește în mare 

parte energiei şi sfaturilor următorilor preoți : Pavel Marinescu, din 

comuna Padea, Ilie Pretorian, din comuna Segarcea, Anastasie 

Predescu, din comuna Ghidici, şi Alexandru Băculescu, din Bârca. 

Acesta din urmă, însoţit de doi servitori ai săi, sa repezit în mijlocul 

flacărilor, salvând o magazie cu grâu. 
Alături însă cu acești preoţi, conştienţi de rolul lor edificător în 

mijlocul poporului, s'a găsit, — o spun aceasta cu durere sufletească, 

şi de acei ce nu au voit să spună un cuvânt spre liniștea spiritelor. 

Atitudinea lor pasivă, în niște împrejurări atât de grave în urmările 

lor, a fost foarte păgubitoare pentru prestigiul lor preoţesc, cum şi 

pentru averile ruinate sau pierdute. Aceştia sunt: Preotul Nicolae 

Voinescu, din comuna Drăric, care s'a ascuns în casă, atunci când 

învățătorul, fratele său de luptă pentru luminarea poporului, eră în 

mijlocul răsculaților; preotul Vasile A. Ioniţă, din Urzicuţa, cum 

şi preoţii Al. Popescu, P. Dumitrescu şi Const. Ionescu, toţi trei 

din comuna Băileşti. Activitatea pastorală a acestor trei preoţi din 

urmă lasă foarte mult de dorit. Așă, ei nu voese să facă parte din
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comitetul conferenţiar din localitate şi numai unul, preotul C. lo- 
nescu, este membru al băncii populare. 

- Această lipsă dela datorie a sus numiţilor preoţi e foarte păgubi- 
toare păstoriţilor lor din comuna Băileşti, cari nu puţin au suferit 
după urma răsvrătiţilor. 

Furia bandelor însă, în unele din comunele răsculate, vizitate de 
mine, eră aşa de mare, încât preoților şi celorlalţi notabili ai comunii 
le-a fost imposibil s*o potolească. . 

Rolul lor, în urma incendierii, s'a mărginit numai în a linişti spi- 
ritele răsvrătite, îndemnându-i să curme aceste nelegiuiri şi să aducă 
înapoi grâul și porumbul furat. Cel ce se deosebește mai mult în 
această privinţă e preotul comunei Moţăţei, Ioan Moţăţeanu, care 
adună la biserică mulțimea înfuriată și de aci, învestmântat în haine 
preoțești, purtând crucea și evanghelia în mâini, pornește spre mar- 
ginea satului, implorând iertare. Ajuns aci preotul, împreună cu 
mulţimea, îngenunchie în faţa artileriei sosite pentru bombardarea 
satului, implorând iertare. Promite liniște completă și o asigură cu 
preţul vieţei sale. Artileria își ia drumul, iar satul e mântuit din 
pierzare, 

Din cele expuse până aici și din constatările făcute în comunele 
răsculate, mi-am format. convingerea,.că preoțimea noastră rurală 
din aceste comune, nu numai că n'a instigat pe țărani la răscoală, 
aşă cum pe nedrept o acuză unele gazete cotidiane, ci din contră, 
majoritatea a avut o atitudine demnă şi liniştitoare, fie prin preve- 
nirea răscoalelor, fie prin potolirea lor, salvarea averilor și înlătu- 
rarea bombardării satelor. Acelaş lucru îl pot afirmă, după asigu- 
rările date de protoeria locală, și de preoții celorlalte comune răscu- 
late, din partea nordică a judeţului Dolj. Numai unul singur a fost 
ispitit de spiritul cel rău, amestecându-se în aceste mişcări nenoro- 
cite. Acela este preotul 1. Dumitrescu, din comuna Adunaţii-de- 
Geormane, ce se află depus în arestul prefecturii. Dacă instrucția 
va dovedi vinovăția lui, merită să-şi ia plata faptei lui, conform legi- 
lor noastre civile și bisericești, Ţin a arătă, d-le ministru, că svonul 
pe care l-au dat unele gazete, cum că armata postată pentru men- 
ţinerea ordinei în Băilești ar fi fost amăgită de o înmormântare si- 
mulată, este cu totul falsă. Din registrele stării civile ale primăriei 
locale se dovedeşte că în zilele de 13, 14 şi 15 Martie a. c. sa făcut 
înmormântarea a trei săteni. Inmormântarea despre care s'a făcut 
mare sgomot în gazete, a avut loc în ziua de 14 Martie. Eră cadavrul 
lui loan Dumitru Nicolae Gaciu, mort în timpul răscoalelor, care 
după dorinţa familiei trebuiă să fie purtat pe strada principală, ce 
duce spre curtea proprietăţii, păzită atunci de armată. La vederea 

„cortegiului, armata a somat pe cei ce duceau mortul, să ia pe altă 
stradă, ceea ce s'a și făcut. Deci dar, despre o înmormântare simu- 
lată nici vorbă nu poate să fiec.
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Anexa No. 28 

Din raportul revizorului şcolar. 

a) Învăţătorii şi preoţii implicaţi în răscoale : 

Stănescu 1., învăţător în comuna Afumaţi, cu mandatul de de- 
punere confirmat, este reținut în arestul preventiv. 

Duca Gr, învăţător în comuna Afumaţi, a fost de asemenea im- 
plicat în răscoale. El a părăsit serviciul şi a staţ ascuns până la 
6 Maiu, când s'a prezentat parchetului, care I-a pus în libertate, ne- 

găsindu-se în contra-i nici un indiciu de culpabilitate. 
M. Păsculescu, învăţător în comuna Carpenu, a fost bănuit ca 

instigator și chemat a Bucureşti la interogator. El e liber în timpul 
de faţă. 

ÎInvăţătorii: 1. Dinulescu, din comuna Adunaţii-de-Geormane, 
I. Gunescu-Goiceanu, din comuna Goicea-Mare, 1. B. Momâr- 
leanu, din comuna Goicea-Mică, N. Petrulian, din comuna Ciu- . 
tura, au fost bănuiţi ca instigatori, aduşi în Craiova legaţi; însă 
imediat au fost puși în libertate, constatându-se nevinovăția lor. 
Preotul 1. Dumitrescu, din comuna Adunaţii-de-Geormane, a fost 

„depus încă din primul moment. 

b) Învăţătorii şi preoţii cari au lucrat la potolirea răscoalelor : 

Învățătorul C. Bărbulescu şi parohul loan N. Tutuc, din co- 
muna Calopăr. 

În ziua de 143 Martie, ajutaţi de primar şi de săteanul Ciobanu 
Vasile, au reușit să împrăștie pe locuitorii din cătunul Dâlga, cari 
se strânsese la conacul proprietăţii pendinte de domeniul coroanei 
„Segarcea“ şi cereau mai multe condițiuni la învoeală, 

A doua zi venind mai înverșunaţi, învățătorul şi preotul, primul 
cu steagul dela biserică şi secundul îmbrăcat în odăjdii şi cu crucea 
în mână, au ieșit înaintea locuitorilor ravottaţi. 

Cu toţii, peste 250 oameni, au venit la primărie după rugăciunile 
făcute de învăţător, unora sărutându-le mânile, altora faţa, a putut 
reuşi să-i convertească Ia liniște şi astfel să poată salvă avutul pro- 
prietarilor și arendaşilor și să astâmpere pe răsculați. 

Ceva mai mult, a doua zi locuitorii au venit la învăţător și au 

cerut iertare, înființând chiar dintre ei o gardă de 20 oameni, cari 
patrulau ziua şi noaptea prin sat, observând ca nu cumvă să vină 
răsvrătiţii din comunele vecine, să le facă vre-un rău, după cum s'a 
întâmplat în alte părţi. 

Invăţătorul Andreescu P. Constantin, din comuna Căpreni, n'a 
ezitat un singur minut de a-și face datoria, de a arătă locuitorilor 
calea binelui şi modul cum trebue să se revendice drepturile ce cred 
că le au.
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Prin sfaturi și pilde, prin arătarea consecinţelor rele, dacă s'ar 
dedă la vandalisme, prin amenințări energice, d-sa a reuşit să cal- 
meze pe locuitori, cari voiau să devasteze și să pună foc unor averi 
de sute de mii de lei. 

Dacă și preotul satului sar fi găsit acasă, sau mai bine n'ar fi 
stat ascuns, dacă şi primarul n'ar fi fost fricos, satul Căpreni ar fi 
fost de model și ar fi scăpat totul. 

lavăţătorul D. Surăianu, din comuna Mihăiţa, văzând că oame- 
nii se adună şi amenință cu devastarea, intervine, intră în mijlo- cul lor, le vorbeşte cu blândeţe,. le arată prăpastia în care se duc ei singuri din neștiinţă și îi povăţuește să se învoească pacinie cu 
arendașul, , 

Astfel cu toţii au renunţat la planul lor și s'a făcut linişte în sat. 
Arendașul le-a ușurat învoelile, iar ei s'au luptat alături cu ar- 

inata contra jefuitorilor din comunele vecine. 

c) Învăţătorii şi preoții cari au suferit pagube sau maltratări 
“după urma răsculaților : 

In comuna Ciutura : 
Învățătorul, preotul și primarul au pus pe hârtie dorinţele răsvră- 

tiților, şi cu chipul acesta răsculații s'au potolit, Ă 
Învățătorul a fost chemat la instrucţie în urma unor denunţări, 

însă a lost pus în libertate, negăsindu-se vinovat de nici o faptă 
imputată. 

In comunele Pleniţa şi Poiana-Pleniţa : 
Inainte de începerea revoltei, învățătorul Sp. Filimon şi preotul ÎI. Strechescu, aflând că un grup de derbedei dă semne de neliniște 

în mahalaua Borinari, la câreiuma lui C. Telea, au dus acolo şi Ja sfaturile date de ei, poporul a răspuns cu insulte şi slobozire de re- 
volvere în vânt. Tot atunci, acel grup de derbedei, umblând prin sat pentru a luă pe toţi locuitorii cu ei, au întâlnit pe învățătorul Z, N- colau şi l-au luat cu forţa, trântindu-l pe jos o enormă distanţă, spre a merge cu ei. Abia a scăpat după multe rugăminţi. 

In comuna Călugărei : | 
Răspândindu-se vestea că ceata de resculaţi vine spre a devastă şi alte două proprietăţi..., învățătorul Voiculescu, venind în mijlocul agitatorilor, a început a-i povăţui, convingând pe o parte să se opună 

cu forţa devastatorilor, așă că cele două proprietăți au putut fi 
salvate. i 

În comuna Goicea-Mică : 
In această comună nu s'a întâmplat revoltă. 

Invățătorul 1. B. Momârleanu a fost bănuit ca instigator, adus 
în lanţuri la Craiova, însă eliberat a treia zi, în urma constațărilor făcute de autorităţile însărcinate cu completarea instrucţiunii. 

In comuna Adunaţii-de- Geormane:
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Invăţătorul Ion Dinulescu, acuzat de instigator, a fost adus legat 

la Craiova, supus unui lung interogator și a doua zi eliberat, negă- 
sindu-se asupra-i nici o vină. | 

Preotul I. Dumitrescu este şi astăzi reţinut pentru completarea 
instrucţiunii. 

In comuna Bodăeşti : 
Invăţătorul a fost ameninţat că dacă va eşi din şcoală, va fi tăiat 

cu securile, 
In comuna Georocu-Mare : - 
Răsculaţii au spart geamurile dela casa învățătorului I. Petrescu 

şi i-au spart porţile de fier la curte. 
In comuna Căciulatu-Floran : 

Locuitorul Florea Panciu, arestat, a voit să omoare pe învăţăto r 

cu o furcă de fier. 
În comuna Amărăşti: 
Locuitorul Ştefan Dumitru Mohor îndemnă pe locuitori să meargă 

să pună foc la avutul învățătorului. 
In comuna Brădeşti: 

Şi când preotul a ajuns la ei, cu rugăminte să nu mai devasteze, 

a fost luat pe sus, ameninţat și abiă a scăpat de furia lor. 
In comuna Mierea-Birnici : 
Poveţele preoților şi ale învăţătorilor: ncă e păcat să pună foc, că 

asemenea sălbăticii mau făcut nici păgânii“, toate erau de prisos. 
Răspunsul eră: »Ce vă pasă, aveţi lefuri, baia vorbiţi așă !« 
În comuna fiu: 
Sătenii turmentaţi cutreieră satul, să găsească pe arendașul mo- 

şiei, care, bănuiau ei, este ascuns în sat și negăsindu-l dau foc la 

niște paie ale învățătorului D. Simniceanu. 
In comuna Cernăteşti : -- 
Invăţătorul D. Nicolaescu a fugit din comună și a stat ascuns în 

comuna 'Ţiu ; iar preotul a rămas pe loc șia fost amenințat cu 

moartea de răsvrătiţi, ca să meargă cu ei, forțându-l să bea rachiu. 

Răsvrătiţii au ars și ușile bisericii. 
d) Următorii învăţători au reuşit să menţină liniştea în 

satele lor : 
Borcea Herăseu, din Bucovăţ; Florescu Gh., din Cornu; Stăn- 

culescu I,, din Comoşteni ; Marinescu C., din Murgaşu.; Stoenac L., 

din Zavalu ; Chifulescu Gr. şi Popa M. Florea, din Siliştea-Crucei ; 

Constantinescu N., din Tencănău; Nicolaescu N., din Sadova; 

Călinescu I., din Bechet; Tuţescu St., din Catanele; Păunescu 

Marin, din Gighera; Negriţescu 1., din Dobridoru; Marin I., din 

Tunari; Iliescu D., din Poiana-Mare; Georgescu Ducea, din 

Ciupercenii- Vechi ; Bărbulescu C., din Calopăr; Popescu Paul, 
„din Segarcea; Paneliu I., din Valea-Boului; Popescu D., din 

Cerătu; Dinulescu D., din Bârza; Pr. Pretorian N., din fân- 
țăremi.
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e) Următorii învățători din satele revoltate n'au părăsit comuna un 
singur minut şi au lucrat la potolirea spiritelor: 

Mihăilescu Gh,, din Seaca-de-Câmp; Popescu 1., din Almăjiu ; 
Grigoriu Atena, Stănculescu Al. şi Pârvulescu Ile, din Băileşti ; 
Demetrescu C.; din Valea-Stanciului ; Popescu Gh. V.,din Negoiu ; 
Andreescu P, Const., din Căpreni; Bărbulescu C., din Calopăr ; 
Alexandrescu C., din Argetoaia; Rocşoreanu C., din Beloţu; Marin 
M., din Mârșani; Grigorescu V., din Salcia, căt. Valea-lui- Petru j 
Martin... şi Roşianu D., din Brabova; Popescu, D., din Isvoru; Pe- 
trescu I., din Stoiana; Pretorian Marin, din Grindeni-Orăşeni ; 
Dumitrescu Î., din Grindeni- Inşteava. 

Anexa No. 29 

Dintr'o scrisoare a Obştei din Murgaşiu-Dolj. 

„Deşi ne aflăm în mijloc de comună, care și-a pierdut cinstea..... 
prin faptele comise în aceste zile şi cari au căutat a molipsi şi satul 
nostru, totuși prin chibzuinţa noastră și prin sfaturile şi conferințele 
sănătoase ale învățătorului şi preotului, astăzi respirăm în linişte, 
activitatea își urmează cursul în toate direcţiunile ca Şi în trecut. 

»Cu toţii, dela mic până la mare, ara veghiat Şi vom veghiă..... ca 
să ne păzim hotarele de răuvoitorii din comunele vecine, cari acum 
privesc cu gelozie la liniștea noastră. 

„Am mers încă până acolo, de am scăpat chiar două averi din co- 
muna vecină Balota..., a d-nei Ecaterina Andronescu şi a d-lui co- 
lonel Băltăceanu, cari erau pe punctul de distrugere de către flă- 
mânzii după rău din cătunul Crucile..., pe cari i-am înfrânat şi i-am 
pus pe fugă...« 

Anexa No. 30 

Din raportul protoiereului. 

»..„]n adevăr, în timpul mișcărilor, când spiritele întregii popu- 
laţiuni româneşti erau în fierbere, când groaza cuprinsese întreaga 
suflare românească, s'a căutat și sa găsit că instigatorii şi capii 
răscoalei au fost preoţii şi învățătorii. 

Când însă liniştea a fost restabilită, când recea şi dreapta jude- 
cată şi-a reluat locul, spre cinstea clerului în general și în special a 
clerului doljean, lucrurile au luat altă faţă. 

De unde, în primul moment, preoţii erau consideraţi ca capi de re- 
beliune și prin urmare: „trebuiau cu toţii împușcați“, acum ei au 
fost găsiţi cu desăvârșire nevinovaţi ; ba mai mult, au fost "găsiţi la 
postul lor de propagatori puternici ai ordinei şi liniştei, 

4
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In primul moment, parohul din Predeşti, I. G. Păunini, ca să 
citez numai un caz, eră să fie împușcat de ofițerul Amzulescu, ca 
cap de răsvrătiţi ; mai în urmă alt ofiţer, prin biletul de voie de a 
merge la oraș constată contrariul. | 

Pentru a-mi puteă mai bine da seama de veritatea lucrurilor, îm- 
preună cu d. defensor eclesiastic, Gr. Popescu-Breasta, delegatul mi- 
nisterului de culte, și în ziua de 25 Martie a. c. am plecat în judeţ, 
cercetând comunele : i 

Segarcea, Dranic, Padea-Barza, Valea: Stanciului, Horezu, Poenari, 
Greceşti, Gângiova, Măceșu-de-Sus, Gorcea-Mare și Mică, Bârca, Ur- 
zicuţa, Afumaţi, Boureni, Băileşti, Galicea-Mare și Moţăţei. 

Ama avut întrevedere la cancelaria protoeriei mai cu toţi preoții 
din judeţ. Am cercetat cu minuţiozitate totul şi, pe cât mi-a foşt cu 
putinţă, am căutat a pătrunde chiar în forul conştiinţei lor. Am 
rugat pe d. prefect al judeţului, ]. Mitescu, ca având la dispoziţiune 
mai multe organe de investigaţiuni, și prin urmare în măsură de a 
şti totul, să-mi comunice și numele preoţilor găsiți vinovaţi sau măcar 
bănuiţi, şi mi-a răspuns că nu-şi ia pe conștiință pe nimeni, rămânând 
ca justiţia să cerceteze şi să se pronunțe. 

Când dar totul rămăsese în atribuţiunile justiţiei, care, cercetând, 
a aflat pe cei vinovaţi ca răsvrătitori şi i-a depus, m'am adresat ei. 

Dar nici aci nu am găsit preoţi vinovaţi sau bănuiţi, în afară de 

pr. I. Dumitrescu din Adunaţi-de- Geormane, depus încă din pri- 

mul moment. 
Nu ştiu ce va constată justiţia în privința răscoalelor, adică dacă 

ele au fost organizate din vreme sau fosta numai o mișcare spon- 
tanee. - 

MPam convins însă pe deplin, că preoții nu au avut absolut nici o 

cunoştinţă de vre-o organizaţie a lor ; ci eu toţii, fiecare în satul lui, 
au fost surprinşi de aceste mişcări. Fiecare preot, cunoscându-şi popo- 

__renii, avea credinţa că ei nu vor face ceea ce făceau cei din alte co- 

mune ; însă fiecare a fost înşelat în credințele sale. In scurt, sub- 

semnatul este convins că nici unul dintre preoții din judeţ nu poate 

fi vinovat ca instigator. Această credință o am și de cel din Adunaţii- 
de-Geormane, deşi este încă depus. 

Că cu toţii, în nenorocitele mişcări, s'au ţinut strict în rolul lor de 

apostoli ai păcei, de sprijinitori ai ordinei publice, unde chiar cu 

riscul vieţei, precum se vede din răspunsurile dela punctul XVIII din 
chestionar şi din cunoștințele personale ce am. 

Mai la vale dau numele acelor preoți cari s'au distins mai mult : 

Preotul C. Vladimirescu, din Adâncata; D. Andreescu, din Balta; 

1. Papazulescu, din Basarabi ; A. Băculescu, din Bârca; I. Dumi- 

trescu, din Bechet, M. Udrieanu, din Bistreț; C. Braboveanu, din 

Brabova ; I. Tucu, din Calopăr; P. Stănescu, din Călăraşi; M. Co- 

vereanu, din Călugărei; Sabin Popescu, din Corniteşti; Pavel Mi- 

hăescu, din Cetate; Gavril Popescu, din Cetate; Gh. Petculescu,
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din Ciupercenii-Noi; 1. Voiculescu, din Ciutura 3 Gh. Ştefanini, 
din Coţofenii-din-Faţă; P. Petrescu, din Coveni ; M, Vasilescu, 
din Ciubega; Amza Nicolaescu, din Măceşu-de-Sus; C. Popescu, 
din Măceşu-de-Jos; Nistor Dumitrescu, din Maglaviţi ; Ilie R. 
Neagoe, din Mârşani; I. Moţăţeanu, din Moţăţei; N. Murgăşanu, 
din Murgaş; Ilie Gavrilescu, din Murta; Toma Dobrotescu, din Ne- 
dea; 1. Străcheseu, din Pleniţa; I. Dinescu, din Piscu, plasa Băi- 
leşti; P. Dineulescu, din Gorcea-Mică; Gh. Dobrianu, din Poiana= 
Mare; . Petrescu, din Poiana-Mare ; ..G. Paunini, din Predeşti; 
Mie 1. Turcu, din Rastu; T. Gr. „Popescu, din Rojiştea; I. Scăe- 
ştianu, din Secăeşti ; A. Predescu, din Seaca-Ghidieni, ; Ihe Pre- 
torian, din Segarcea ; I. Almojanu, din Sopot; N. Pretorianu, 
din fânţăreni ; N. Bardianu, din Zaval. 

. Anexa No. 31 

Raportul revizorului școlar, 

» Domnule ministru, 

"»Răspund târziu ordinului d-voastră circular No. 13.510 din 26 
Martie a. c., pentrucă am vroit să vă arăt totul — după ce m'am 
convins personal — de chipul cum s'au întâmplat răscoalele ţără- 
nești în judeţul Dolj, stabilind adavăratul rol ce. l-au avut învăţă- 
torii şi preoții în mișcarea țărănească. | 

Răscoalele aici au fost mai violente ca oriunde, şi fiindcă știu cât Vă interesează chestiunea țărănească, am căutat să Vă raportez nu- mai adevărul constatat prin mine, să fac istoricul răscoalelor din 
fiecare comună și să Vă conving din darea mea de seamă,că învățătorii şi preoţii, în general vorbind, afară de puţine excepţiuni condamna- 
bile, au dat cel mai preţios concurs la potolirea răscoalelor, 

Zic excepţiuni condamnabile, d-le ministru, pentrucă în rândul lor, bag pe acei învățători lipsiţi de sentimentul datoriei, cari de 
frică, de altfel explicabilă, au dezertat dela posturile lor, lăsând co- 
muna pradă unor ticăloși, parte din ei ieşiţi din pușcărie şi cari 
n'aveau ce pierde. 

Aceşti învățători rămân responsabili de faptele lor. 
În generalitatea cazurilor, învățătorii, aceşti apostoli ai luminii, 

şi-au făcut datoria, dând pildă de patriotism luminat, și au reuşit 
animați de sentimentul datoriei în menţinerea ordinei, întru cât au 
avut în spatele lor și o administraţie comunală conștientă şi un co- laborator cinstit în preot. 

Darea de seamă Vă va convinge despre aceasta. Nu cunose şi nu pot acuză pe nimeni de instigator. ” 
Isbucnirea răscoalelor se datoreşte : , 
a) Pe unele locuri învoelilor agricolelor, prea grele, ba foarte grele de suportat ; 

4
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b) Dijmuirii porumbuiui, cari în unele localităţi văzute de mine 

în alţi ani, se făceă după ce cădeă zăpada pe porumb de două palme 

şi ca probă recentă, e că Virgil Târnoveanu, până în Martie când a 

fost, omorit de ţărani, nu-i dijmuise ; 

cj Răului tratament, căci în unele curţi boierești nu intră țăranul, 

fără să fie bătut şi insultat; 

d] Lipsei de sentiment omenesc, faţă de cel ce cu atâta sudoare 

umple pătulele şi magaziile altora ; căci pentru o datorie de doi lei, 

administratorul moşiei a luat cureaua dela pântecele datornicului, 

etc,, etc. ; ” 

e) Molipsirii, şi această molipsire. se datorește în mare parte — 

după mine—neînsumării tuturor contingentelor concentrate pentru 

mobilizare ; unii tinerizau auzit prin orașe fel de fel de versiuni și 

sub impresia celor auzite au răspândit svonuri : 

„Este ordinul M. S. Regelui să omorîm boierii, să le distrugem 

conacele și să le îinpărţim moșiile: ; 

f] Fricii de studenţi după unii, studieni după alţii, că vin să le 

dea foc şi să-i omoare, dacă nu imită -pe răsculații din comunele 

vecine ; 
9] Dorinţei de a scăpă de străini—prin străini ei înţeleg pe greci,— 

“căci aici în judeţ nici pomeneală nu & de evreu şi țăranii nici nu 

tolerează în sat pe un evreu mai mult ca trei zile, iar cu bulgarii 

Sau asimilat, deşi în sata trăesc deosebit unii de alţii, etc. 

In unele localităţi, cauza care i-a îndemnat la fapte. sălbatice 

rămâne o enigmă întru cât : 

a] Cu proprietarii şi arendașii maveau neințelegeri de aşă natură, 

încât să-i îndreptățească a fi nemulţumiţi ; 

b) Moșiile Statului li se împărţiseră în loturi ; 

c) Aveau în depozit din belșug grâu şi porumb, graţie abunden- 

ţii din anul trecut; 
- 

d] În unele comune, pe aceă mare secetă din anul 41904, locuito- 

rii, de ez. în comuna Adunaţii-de-Geormane, au primit porumb mai 

mult gratis dela d-na proprietară El. C. Duraba şi acum de curând, 

tot dânsa proectase a zidi cu a sa cheltueală, o biserică la care se şi 

începuse lucrările. 
Din cele 159 comune rurale, câte are judeţul Dolj, în 30 a fost 

linişte completă ; ba locuitorii au înființat patrule de pază, căei pă- 

ziau satul zi și noapte. | 

In aceste comune, preoţii și învățătorii și autoritatea comunală 

umblau sfătuind pe locuitori, că binele şi uşurarea învoelilor de 

muncă nu se pot căpătă prin răscoale, jaf şi vărsare de sânge, ci 

prin cinste, muncă şi înţelepciune; și prin poveţe convingătoare s'a 

ajuns a se aveă cea mai perfectă liniște. 

In alte comune, tot linișitite, ca măsuri preventive s'a ordonat în- 

chiderea cârcivmelor, nepermițându-se băuturi alcoolice. 

S'a ridicat gazul ce s'a găsit la comercianţi.
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S'au cumpărat arme prin șefii de garnizoane și s'a organizat o gardă de zi şi de noapte în jurul comunelor. 
S'a interzis clăcașilor după orele 8 seara să mai umble pe. strade sau să iasă din casele lor, 
S'a interzis locuitorilor pornirea persoanelor străine sau chiar a rudelor—locuitori străini-—și nici străin ilor nu le eră permis să pă- răsească comuna pentru orice trebuiață. _ 
Garda de noapte să se facă numai de proprietarii de moșii dela 10 hectare în sus, iar cea de zi numaide moșneni, excluzând pe clăcași. , . " S'au format comisiuni din bătrâni sfâtoși și cu autoritate morală, cari împărțiți în grupuri, dau sfaturi în dreapta și stânga, menţi- nând nivelul moral printre săteni. 
La asemenea salutare măsuri au luat parte următorii învățători, grație cărora s'a reușit a se păstră o liniște și ordine exemplară prin comunele lor : . 
Bercea Herescu (Bucovăţ), Florescu Gh. [Cornu], 1. Stăneulescu /Comoşteni], C. Marinescu [Murgaşu/, I. Stoenae (Zavaluj, Gr. Chifulescu şi Popa M.. Florea [Siliştea-Crucei), N. Constanti- nescu [ Tâncănău/, N. Nicolescu (Sadova), 1. Călinescu (Bechetu/, St. Tuţescu [Catanele ], Marin Păunescu | Gighera), L. Negriţescu (Dobridoru], IL. Marian |Tunari], D. Iliescu [Poiana-Mare], St. Georgescu-Ducea (Ciuperceni- Vechi), C. Bărbulescu /Calopăru, Paul Popescu (Segarcea), 1. Paveliu (Valea- Boului), D. Popescu ([Cerătu], D. Dinulescu [Bârza], Pr. N. Pretorian [ Tânţăreni). 
La această stare pașnică au contribuit în multe comune și părin- teasca ocrotire și ușurare, ce băncile populare au dat locuitorilor, căci prin ele s'au desrobit pământurile țăranilor ce fusese arendate şi cotropite de cămătari ; Sau cumpărat vite de muncă, instrumente agricole, s'au întocmit gospodării bună, s'au întocmit societăți coo- perativa, etc. 
Pe alte locuri, manifestul onor. guvern a fost lipit pe cartoane și purtat pe strade de echipe de elevi cari. cu glas tare îl citiau ţărani- - lor, în toate unghiurile unde se aflau 2—3 săteni, 
In şcoalele, acolo unde nau fost închise, Sau dat sfat elevilor Și S'au înălțat rugăciuni către Dumnezeu pentru mântuirea poporului şi a țării, îndemnându-se copiii să spună părinţilor a î liniștiți, Astfel s'a putut menține ordinea în cele 30 comune. 
In cele 70 comune, câte au fost în revoltă, toate poveţele au fost zadarnice ; unii spun că s'au revoltat pentrucă mau pământ sufi- cient pentru muncă ; că mau loc de păşune pentru vite; că se ex- " ploatează moșiile în bani şi că țăranii locali sunt învoiţi cu greu, aducându-se la muncă străini ; că trebuiă să se scoale-și să meargă acolo unde merge toată lumea că e poruncă să se revolte Și că ar- mata nu trage cruce în cruce (creştini în creștini); etc, etc, alţii 
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“spun că de frică s'au revoltat, de teama comunelor vecine revol- 

tate, etc. 

După mine, întinderea revoltei cu atâta furie în județul Dolj. ră- 

mâna o enigmă, întru cât în unele comune revoltate, locuitorii erau 

cunoscuţi ca harnici plugari, bine împroprietăriți și cu bună situaţie 

materială. 
_ _ 

Intre învățătorii din comunele revoltate, cari n'au părăsit comuna 

un minut și cari au întrebuințat tot felul de mijloace să-i împiedice 

dela barbariile lor, în fine oameni cari şi-au dat socoteală de rostul 

lor în sat, tocmai în imprejurări de felul acesta, sunt: 

G. Mihăilescu (Seaca-de-Câmp), 1. Popescu (Almăjiu], Atena G, 

Grigoriu, Al. Stănculescu şi Ilie Pârvulescu (Băileşti), C. De- . 

metrescu [Valea-Stanciului |], G. V. Popescu [ Negoiu), Andreescu 

Const. [Căpreni], C. Bărbulescu [Calopăr), G. Alexandrescu ([Ar- 

getoaia), C. Rocşoreanu (Beloţu/, M. Marinescu (Mârşani), 1. 

Martin şi D. Roşeant [Brabovaj), V. Grigorescu [Salcia- Va- 

" dea-lui-Pătru], D. Popescu [Isvorul/, I. Petrescu [Stoiana], Marin 

Pretorian [Gindeni- Orăşeni), I. Dumitrescu | Grindeni- Lişteava]. 

Multă inimă au arătat preoţii: ]. Popescu [Gângiova], Pr. C. 

Tănăsescu [Bucovăţu] şi. Pr. Murgăşeanu [Murgaşiu], precum şi 

primarul Î. |. Matranesea din comuna Cătunele. 

Eu mam ezitat un singur minut de a fi acolo unde datoria mă 

chiamă și fără nici o frică, înconjurat de năvălitorii comunelor, am 

îndeninat pe săteni la linişte şi dacă în unele cazuri m'am reușit, 

cauza este că în capul răsculaților au fost nişte derhedei, oameni 

fără nici un căpătâiu și turmentaţi de băutură. - 
—— .— 

" IUDEŢUL DOROHOI 

Anexă No. 32 

Copie de pe raportul d-lui prefect de Dorohoi către 

| ministerul de interne. : 

„Aci alăturat, am onoare a Vă înaintă în original raportul protoe- 

reului și revizorului școlar, pe cari din prima zi i-ama trimis prin ju- 

deţ pentru a linişti spiritele, având toată încrederea în capacitatea 

şi patriotismul lor. 
După cum Vă puteţi convinge singur, această misiune a dat până 

acum rezultatele cele mai îmbucurătoare ; ar fi fost şi mai eficace 

când protoiereul urmă întocmai recomandaţiile sale, îmbrăcâni vest- 

mintele bisericeşti şi cu crucea și evanghelia în mână, dacă ar fi 

deslegat pe nenorociţii săteni de jurămintele anterioare, de cari se 

căesc astăzi. 
De acum așă va procedă, căci i-am dat formula pentru a se îm-
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păcă cu canoanele bisericeşti, cari nu autoriză decât un singur ser- 
viciu pe zi, căci i-ar fi trebuit peste una și jumătate lună pentru a 
face tot judeţul și sunt prea grăbit. 

Am ţinut mai cu osebire a încredinţă prima misiune de pacifi- 
care în judeţ protoereului şi revizorului şcolar, pentru a restabili 
prestigiul preoţilor şi învăţătorilor din acest judeţ, foarte învinuiți 

. de regimul trecut ca singuri autori ai răscoalei. 
Sunt vre-o câţiva în adevăr vinovaţi, dar prea puţini pentru a se 

resfrânge responsabilitatea și desconsideraţia asupra întregului corp, 
pe care trebue să-l considerăm ca cel mai eficace agitator în înde- 
plinirea grelei misiuni ce ne rămâne de săvârşit. pela sateu. 

Anexa No. 33 

Din raportul revizorului şcolar. 

a) Invăţătorii şi preoţii implicaţi în răscoale : 

„Nici un preot nu a fost acuzat de instigator în răscoalele ţără- 
neşti; iar dintre învățători numai Jon Alexandrescu, dela şcoala din 
Hudeştii- Mari, contra căruia s'a deschis acţiune publică. 

b) Învăţătorii şi preoții carisau luerat la potolirea răscoalelor : Ş P 4 p d 

» Rolul învățătorului și al preotului în potolirea răscoalelor ţără- 
neşti a fost mare și următoarea împrejurare întărește și mai mult; 

În ziua de 7 Martie a. c., toţi învățătorii, mulţi dintre ei preoți, 
au fost convocați în orașul Dorohoiui de către d. director. și inspec- 
tor general al învățământului primar, ca să le vorbească de 
modul cum ar trebui să se poarte în așă grele împrejurări; și tocmai 
în aceă zi, când lipsiau învățătorii, satele : Zamoştea, Hreaţ:a, Gră- 
mești, Poiana-Brăești, Avrămeni, Vorniceni, Cordăreni, Buhbiiu, Ho- . 
păi din acest judeţ, s'au răsculat. 

Vorbiam cu învățătorii şi îmi spuneau că dacă ar fi fost fiecare în 
satul lor, ar fi împiedicat răscoala şi de sigur ar fi reuşit dacă nu în 
toate satele, cel puţin în parte din ele. 

Se înțelege că nimeni n'a prevăzut acest lucru, dar puteţi vedea 
şi d-voastră și să Vă încredinţaţi chiar că așă Sar fi petrecut lu- 
crurile. 

Ce reiese de aici ? Reiese că ceea ce ar fi putut face învățătorul și 
preotul în sat, nimeni nu ar fi putut face. 

Aci în judeţ, în câteva sate, răscoalele sau mărginit numai la 
scoaterea evreilor din sate, în cea mai mare liniște, iar avutul 
lor păzit de ţărani până la ridicarea lui. . 

In alte sate, ruperea angajamentelor dintre săteni și proprietari 
sau arendași. Această mișcare liniștită se datorește preotului şi în- 

1
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văţătorolui, dar cari m'au putut face mai mult. In alte sate au reu- 

şit să-i liniștească în totul, Devastări s'au făcut puţine şi acolo unde 

au fost s'au datorit băuturii, fiindcă în acest judeţ toate fabricile de 

spirt sunt evreeşti, iar pe la casele lor, pivnițele sunt pline cu bolo- 

boace de vin şi încă de cel vechiu. 

Inţelegeţi d-voastră, d-le ministru, că după ce ţăranul se imbată, 

nu-i niai poate sta nimeni în cale; 
_Din cele ce V'am expus,se poate vedea că preoții şi învățătorii au 

fost la înălţimea misiunii lor. 

Anexa No. 34 

Din relaţiunile învățătorului Gh. Nichitor, din comuna ibănești, 
județul Dorohoi. 

» Locuitorii acestui sat sunt renumiţi prin tot felul de fapte rele de 

orice natură, recunoscute de toți locuitorii din împrejurimi, cât şi 

de autorităţile judiciare; și cu atât mai mult este de mirare că prin 

mijlocul răscoalelor prin care am trecut, acești locuitori aă stat liniștiți. 

Şi dacă au stat liniștiți, aceasta Sa întâmplat numai mulţumită stăru- 

inţelor împăciuitoare atât ale semnatului, cât și ale parohului Grigore 

Raileanu. Să credeţi, domnule ministru, că pentru ca acest sat să 

fie liniştit în aceste timpuri (despre care fapt s'a mirat şi persoane 

străine de localitate, spunând că. vom fi arestați pentrucă nu am 

făcut răscoale), a trebuit de multe ori să asudăm vorbiadu-le despre 

linişte, în orice loc unde-i găsiam întruniţi ; şi cu toate căe in- 

jositor, dar vă spun sincer, domnule ministru, că am vărsat de 

multe ori lacrimi în faţa lor, numai ca să-i fac a fi liniștiți, pentru 

că atât eu cât şi parohul, ambii în vârstă, ne-am dat socoteala de 
urmările unei astfel de răsvrătiri nesocotite. 

Şi când, d-le ministru, am văzut că a trecut acest puboiu de idei 

şi fapte răsvrătitoare, am rămas mulţumiţi de efectul înrâuririi noas- 

tre asupra locuitorilor. Ă 

Dar ce nu se poate face şi câte răsbunări nu se aduc la îndepli- 

nire în asemenea timpuri turbure şi de tristă memorie, când fie- 

care își poate răsbuna |! Şi astfel, ca recompensă a stăruinţelor mele, 

în ziua de 29 Martie mă văd arestat, ţinut în arest până la 4 Aprilie, 

când am fost liberat, pe motiv-că am fost arestat prin asemănare cu 

o altă persoană, ba că se potriveşte numele meu cu al altora, per- 

soane ce sunt din alte sate, depărtate de 5 şi 8 kilometri, şi ce e 

mai mult că acele persoane sunt şi azi libere, câea ce dovedește des- 

tul de clar, numai din acest fapt, că nici ele nu suat vinovate. 

D-le ministru, nu cerem milă şi nici indulgență, ci cerem o an- 

chetă conştinţioasă, ca să ni se-rezunoască vinovăţia ori nevinovăția“ -
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'" Anexa No. 35 

Adresa ministerului de interne. 

„ D-Iprefectal judeţului Dorohoi ne comunică că i s'a referit de pri- 
marul comunei rurale Hudeștii-Mari, cum că locuitorii din aceă co- 
mună, luând cunoștință de cuprinsul unor broșuri ce le-a fost îm- 
părţite de către învățătorul Jon Alexandrescu, “au hotărit a se în- 
fruni cu toţii din toate satele, în ziua de 31 Dacemvrie, cu intenţiu- 
nea să asedieze şi să devasteze casa proprietarului, d-l loan Frank. 

D-l prefect a luat imediat cuvenitele măsuri, astfel că deși în ziua 
hotărită de 31 Decemvrie s'au adunat la localul primăriei un număr 
de vre-o 22 locuitori, dar nu s'a produs nici o turburare; ci “au măr- 
ginit numai a formulă o petiţiune prin care cer să li se dea pământul 
necesar lor pentru hrană. 

Anexa No, 36 

Din ancheta revizorului şcolar. 

pisisInvățătorul lon Alexandrescu n'are nici un amestec în în- 
tâmplările de cari vorbeşte această adresă şi că numai din cauza 
unei vechi animozităţi dintre dânsul şi primarul respectiv, acesta 
din urmă a găsit cu cale să-i atr.bue mișcarea locuitorilor. 

lavățătorul Alexandrescu lipsiă din comună în ziua de 31 De- 
cemvrie 1906, fiind dus cu familia la Botoșani, chiar dela începutul 
vacanței Crăciunului, şi neîntorcându-se de acolo la Hudeşti decât 
la finele vacanței. 

Dânsul posedă o moşioară de vre:o 60—70 fălci şi are tot inte: 
resul pentru menţinerea ordinei între săteni și sunt convins că el 
n'a contribuit întru nimic la mişcarea sătenilore. 

Anexa No. 37 

România, [ 
Comisia de judecată a învăţătorilor și institutorilor circumscripţiei laşi, 

„No, 56. 

Şedinţa din 12 Iunie 1907. 

„Sub preşedenţia d-lui I. Th. Burada, primpreşedinte al Curţii 
de apel. : 

Membru d-l A. Popovici, profesor universitar. 
Astăzi, fiind termenul de cercetare a afacerii privitoare pe învăţă- 

torul Jon Alexandrescu , din comuna Hudeştii - Mari, jud, Dorohoi, 
transmis în judecata acestei comisii prin adresa ministerului instruc-
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fiunii publice No. 43.275 din 13 Martie a. c., pentrucă ar fi făcut 

instigaţii, excitând pe ţărani la revoltă. 

Ascultând pe d. inspector Haliţa, care a declarat că nu are ele- 

mente pentru susţinerea acuzaţiei şi a cerut achitarea învățătorului. 
. 

Comisiunea 

Având în vedere că din actele transmise ded. ministru, precum și 

din dosarul instrucției afacerii răscoalei din Hudeşti-Mari, pus la dis- 

poziția comisiei de către d. procuror general al Curţii de apel din 

Taşi, nu numai că nu rezultă absolut nici o dovadă contra învăţăto- 

rului Alexandrescu, dar din contră, s'a constatat că el ca învăţător 

a îndemnat necontenit pe locuitori la bine, sfătuindu-i să facă eco- 

nomii şi să depună banii la banca populară, pentru a puteă să ia ei 

în arendă moşia ; 

Pentru aceste motive, comisia achită pe învățătorul lon Alexan- 

drescu. 

1. Th. Burada, Al. Popovici. a 

Secretar, A. 

„- Anexa No. 38 

Ordonanţa definitivă No. 65. 

Noi, George Coline, judecător de instrucţie al tribunalului Do- 

roboi, | 

Având în vedere actele de procedură dresate, etc. 

Prin rechizitoriul suplimentar No, 1.950, s'a deschis acţiune pu- 

blică și în contra învățătorului |. Alexandrescu, pentru faptul că a 

provocat şi îndemnat pe locuitori la nesupunere către legi, autori- . 

tăţile constituite și la dezordine. Dacă la început erau oarecare indi- 

cii, indicii cari au motivat punerea sub inculpare, din instrucția ur- 

mată nu rezultă că numitul s'ar fi făcut culpabil de acest fapt. Ca 

şi mulţi alţi învățători, şi Alexandrescu a căutat să fie la nivelul tu- 

turor acelora cari își dau seama de rolul ce trebue să-l aibă printre 

săteni, ca cu sfatul şi îndemnul să-i determine a se ridică din starea 

de ignoranță în care se găsesc, precum şi la emanciparea lor ecovo- 

mică. In urma insistențelor sale s'a înființat în comună o bancă po- 

pulară, condusă de el în calitate de președinte al consiliului de ad- 

ministraţie, şi societăţi cooperative prin cătune şi prin diferite con- 

ferinţe ce a ţinut la cercurile culturale, a căutat să-și îndeplinească 

cât mai complet ebligaţiile sale. Simplele arătări făcute de primarul 

comunei, că învățătorul Alexandrescu ar fi agitat locuitorii, fără să 

indice în ce constă acele agitatiuni, şi luând în consideraţiune și faptul 

că între numiții există o veche dușmănie, nu poate formă o bază si- 

gură, care să ne determine că în adevăr acest învățător e culpabii
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de faptul imputat, aşă că şi numitul urmează a fi scos de sub 
urmărire. . 

Pentru aceste motive, 
Văzând și dispoziţiile art 129 p. p., 

„În unire cu rechizitoriul definitiv al d-lui procuror, 
Declarăm : ! 
Că nu există caz de urmărire în contra d-lui Ion Alexandrescu. 

Anexa No. 39 

Ancheta protoiereului şi a revizorului şcolar. 

„Sa adus multe învinuiri corpului preoţesc și învăţătorese, că ar 
fi fost îndrumător spre răsvrătire şi cu prilejul vizitării căutând să 
ne formăm deplina convingere asupra acestui punct, ca să arătăm şi 
să scoatem pe acei puţini, porniţi pe cale greșită, din rândul celor buni 
şi cari sunt adevărați luminători, Vă supunem cunoștinței d-voastre, 
întemeiați atât pe cercetările făcute de noi, cât și pe adresa par- 
chetului No. 3.846 din a. c., că dintre preoţii acestui judeţ nu s'a 
găsit nici unul care să se fi făcut vinovat de această mişcare, ci din 
contra au dat sprijinul lor cu toţii, cât le-a fost cu putinţă, la liniş- 
tirea spiritelor; iar dintre învăţători, singur Jon Alexandrescu, dela 
şcoala din Hudeştii- Mari, este implicat și dat judecății, pe când toţi 
ceilalți au fost la înălţimea misiunii lor, căutând să liniștească spi- 
ritele, ceeace în multe părţi au reuşit. 

Cu mulţumire am constatat aceste lucruri și Vă comunicăm că 
aceste două corpuri, clerical şi învățătorese din acest judeţ, acum: 
ca și în totdeauna au răspuns datoriilor sfinte, de a fi călăuză spre 
binele sătenilor în mijlocul cărora se află, și deci învinuirea e de- 

"parte de a fi întemeiată; și ar fi bine de a se aduce la cunoştinţa d-lui 
ministru respectiv ţinuta demnă în mijlocul poporuluu a acestor ade- 
văraţi apostoli și a se îndepărtă pata care s'a adus prin învinuirile 
de cari nu s'au făcut capabilic. 

. 

——_— 

JUDEŢUL FĂLCIU - 

Anexa No. 40 

Din raportul revizorului școlar. 

„Am onoare a Vă face cunoscut, că nu este nici un învăţător din 
acest judeţ implicat în răscoalele țărănești şi nici simplu bănuit. 

-
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Anexa No. 41 

Din raportul protoieriei. 

„Când în ziua de 9 Martie s'a produs prima răsvrătire în.parohia 

Corni, com. Albeşti, megieşă cu jud. Vaslui, prin bătaia unor evrei şi 

devastarea caselor a opt familii din aceştia, de către o ceată de şase 

inşi, preotul paroh local Haralambie Sârbu şi-a făcut cu prisosinţă 

datoria. Chiar în momentul acţiunii, el n'a pregetat a se duce în mij- 

locul lor şi de a încercă cu toată energia de a-i opri dela faptele lor. 

Dacă n'a reușit pe deplin, din cauză că devastatorii erau turmentaţi 

de băutură, totuşi a reușit a scăpă pe cei devastaţide a nu fi sfăşiaţi 

de mulţime. A doua zi, Sâmbătă 10 Martie, după terminarea slujbei, 

tot acest preot, profitând de prezența mai multor enoriași, le vorbi 

despre rușinea făcută întregului sat de către cei șase indivizi în ajun 

şi pentrucă acum se hotăriseră a merge în număr mai mare, spre a 

devastă casa proprietăţii din Vladnic, preotul le spuse că dacă nici 

- de data asta nu-i va ascultă glasul, îi va părăsi. 

Cuvintele avură o mare înrâurire asupra celor prezenţi, iar rezul- 

tatul fu că devastatorii din ajun nu s'au mai dus la Vladnic și ast- 

fel casa proprietăţii a fost salvată. 

. . . . 
. 

Între preoţi am remarcat activitatea următorilor : 

Economul stavrofor Spiridon Popa, paroh al parohiei Bozia, care 

în ziua de 9 Martie, când locuitorii din acest sat sau răsculat şi au 

_vroit să sfâșie în furia lor pe arendașul moşiei, Edmond Brocle, s'a 

dus imediat în mijlocul sătenilor și i a împiedicat dela săvârşirea 

acestui act, scăpând viaţa arendaşului şi cruțându-i curtea prin stă- 

ruinţa și energia sa. 

Acest fapt a fost constatat de subsemnatul, prin mărturisirea lui 

de către nişte săteni din Bozia, cu cari am vorbit. De altfel acest 

vrednic şi distins preot se bucură de cea mai mare vază înaintea 

păstoriţilor săi, care-i ascultă cuvântul în toate împrejurările. 

Economul stavrofor Ștefan Andriescu al parohiei Moşna, care 

piin zelul şi activitatea sa a ţinut în frâu populaţiunea destul de 

numeroasă a parohiei sale, oprind-o de a se agită sau răsvrăti. Apoi 

tot acest preot a fost însărcinat de către subsemnatul a fi în ajuto- 

rul preotului din comuna Răducăneni și a doi controlori de ai bănci- 

lor populare, în zilele de 12 și 13 Martie, când primisem cunoştinţa 

despre o plănuită devastare a târgușorului Răducăneni. 

Economul Petre Vasiliu, paroh al bisericei Sf. Voevozi din Huşi şi 

subprotoeria de reşedinţă, pentru meritul de a ne fi stat în ajutorul 

nostru, în munca încordată din tot timpul răscoalelor. | 

„Preotul sachelar Dimitrie Ciocârlan, paroh al parohiei Bazga 

din comuna Răducăneni, și i | 

Preotul Gh. Lupu, al parohiei Păhneşti, cari ambii cu energia și 

ascultarea de care se bucură între păstoriţii lor, i-au oprit dela ori- 

ce agitație.
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- JUDEȚUL GORJ 

__ AnexaNo. 42. 

Din raportul revizorului şcolar. 

a) Invăţătorii şi preoţii implicaţi în răscoale : 

Au fost denunţaţi ca instigatori: C. Dobrescu şi Matei Stoicoiu, 
asupra cărora însă nu s'a găsit nici o vină. 

b) Invăţătorii şi preoţii cari au lucrat la potolirea răscoalelor : 

D. Coiculescu, învăţător în comuna Areani. 
1. Th. Caloieseu, » n Cărbuneşti, 
1. Mateescu, » m Storeşti, 
S. Popescu, » » Popeşti, 
G. Rădăcineanu, . * n Ticleni, 
Vas. Predescu, n n Horezu. 

Em. Popescu, n „n Curţişoara. 
D. Dogariu, » n Muşeteşti. 
Petre Pănoiu, 2 » Crasna, 

Iacob Pârvulescu, » n Urdari-de-Sus. 
Ilie Ciobanu, | n » Pârdu-Baia, 
N. Mateescu, » » Balta. 
D. Bobeiu, „ „Ciuperceni, 
Gr. Pârvulescu, » n Vlăduleni. 
Gh. Bărbulescu, » »  Tureeni-de-Sus, 
M. Stoicoiu, » » Vladimir. 
Pr. 1. Stănescu, 2 »  Brăneşti-Capu-Dealului. 
Învățătorul G. Dobrescu dela Copăcioasa, având mare trecere şi 

„la sătenii din Bobu prin banca sa, a evitat şi acolo revolta. 

Anexa No. 43 

Din raportul protoieriei. 

n..„„ Contra preoților și învăţătorilor la început eră un curent de 
hănueli şi nemulțumiri ; ele însă au dispărut prin dovedirea că ei 
şi-au îndeplinit misiunea de împăciuitori în menţinerea liniștei. 

Un singur preot, Constantin Stoichiţoiu din comuna Ceauru, cu 
învățătorul și trei fruntaşi, au fost aduși la prefectură, după oare- 
cari pâriciuni ale unui îngrijitor al moşiei de acolo, cu escortă da 
doi jandarmi; însă constatându-se acele pâriciuni neadevărate, ei 
S'au eliberat, , . : 

Preotului Ilie Roşoga din Turburea, fiind bănuit că a fost de co- 
nivență cu d. V. M. Cogălniceanu, i s'a făcut perchiziţie domiciliară ; 
dar nu S'a găsit nici un act compromiţător.! Altă nemulțumire nu i 
s'a cauzat, 
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Sau chemat la parchet preoții: Ion Tomescu din Valea-lui- 

Câine, Ion Bălan din Stolojani şi Iacob Bărbulescu din Corneşti, 

ca martori informatori, pentru oarecari persoane acuzate de faceri 

de rele şi instigatori. o 

Neraulţumiri sunt și contra preotilor pentrucă iau taxe la înmor- 

mântări şi alte serviciuri, că nu se due cu botezul la casele lor,. cu 

Naşterea şi altele. | 

Contra învăţătorilor că le iau copiii la şcoală şi li se impun 

amenzi pentru absenţa lore , 

  

-JUBEŢUL IALOMIȚA 

Anexa No. 4% 

Din raportul prefecturii. 

„In contra preoţilor şi. a învăţătorilor din acest judeţ nu avem a 

ne plânge ; din contra au fost demni de misiunea lor şi ne-au dat 

tot concursul pentru potolirea şi menţinerea bunei ordinei. 

Anexa No. 45 

Din raportul protoieriei. 

„In acest judeţ, din fericire, -nu sa întâmplat absolut nici o răsvră- 

tire ţărănească ; iar cucernicii preoţi, în unire cu învățătorii din co- 

munele respective, pe tot timpul revoltelor din ţară au stat cu un 

devotament damn de laudă, ca strejari neadormiţi şi noaptea printre 

locuitori, explicându-le manifestul guvernului, îndemnându-i la li- 

nişte, la respectul către legile şi autorităţile ţării, zugrăvind în ace- 

laș timp cu colorile cele mai negre pe .răsvrătiţii din alte judeţe şi 

relele ia cari se expun atât ei cât și urmaşii lor; așă că, în faţa ins- 

trucţiunilor ce li sa dat la timp după ordinele chiriarhale, neavând 

de înregistrat revolte, nu sunt niciinstigatori şi nici bănueli ca atare“. 

—_.—.— , 

JUDEȚUL IAȘI 

Anexa No.46 

Din raportul prefecturii. 

1....In ce priveşte răscoalele agrare, până acum a fost deschisă 

acţiune publică în contra preotului lipovenesc din Tg.-Frumos, Ni- 

colai Vasilov, pentru devastare, şi în contra studentului din Iași, 

Nicolai Policron pentru aţâţare la răscoală; dar în potriva acestui 

NI
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din urmă nu există vre-o probă serioasă, afară de arătarea unui jan- 
darm, contrazisă chiar de ceilalți jandarmi. Dintre învăţători nu s'a 
deschis încă acţiune nici în potriva unuia ; actualmente parchetul cer- 
cetează numai cazul învățătorului Ciobanu, din comuna Andrieşeni. 

In cursul răscoalelor s'au mai făcut cercetări, în urma cărora însă, 

învinuirile ce li se aduceau Sau dovedit neîntemeiate, în contra lui 
C. Brudariu, învăţător din Podul-lloaiei şi a preotului lon Lu- 
chian din comuna Cărniceniu. 

Anexa No. 47 

Din raportul revizorului şcolar. 

„Toţi învățătorii şi preoţii din acest judeţ s'au distins prinir”o 
demnă activitate şi abnegaţie în potolirea răscoalelor. Felul cum a 
lucrat fiecare a variat cu localitatea şi natura împrejurărilor; iar re- 
zultatul a fost că în acest judeţ, numărul răscoalelor au fost mic și . 
Sau potoht și curând și fără mari pagube. 

Nici un învățător sau preot nu s'a sustras dea lucră ; ba încă 
mulţi au suspendat serviciul și au alergat la moment acolo unde se 
simţiă ameninţarea unei primejdiic. 

—.—— 

JUDEŢUL ILFOV 

Anexa No. 48 

Din adresa ministerului de interne. 

a«+Dintre învățători, şi d. prefect arată prin raportul său de mai 
sus, că numai B. C. Pascu, învățătorul din comuna Micşuneşti- 
Greti, a îndemnat pe locuitori, şi și după îndemnul altor persoane, 
să cunipere o moşie a d-lui N. Lahovary, caz care s'a deferit parche- 
tului spre a se controlă«. , 

Anexa No. 49 

Raportul protoieriei. 

-«2Prin măsurile luate din vreme, prin sfaturile şi rugăciunile 
făcute de preoți, prin concursul dat de d-nii învăţători și onor. ad- 
ministraţiuni comunale, -precum şi prin vizitele şi sfaturile ce sub- 

„scrisul, în timpul răscoalelor, a făcut la peste 60 sate, nu s'a ivit nici 
“o răsvrătire din mila lui Dumnezeu şi nici un preot n'a fost dat ca 
instigator şi nici închis. Un singur caz s'a întâmplat în parohia Hotaru, 
unde cucernicul paroh şi subprotoereu D. lordăchescu, în urma 
unui denunţ anonim eră să fie ridicat ; însă constatându-se netemei- 
'nicia celor imputate, a fost lăsat în parohie, renunțându-se a mai fi .    
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ridicat. Preotul amintit a rămas foarte abătut de această însce- 
nare; când el, mai mult ca alții, s'a pus în faţa locuitorilor săi și satele 
vecine, sfătuindu-i a nu da crezământ răuvoitorilor ţării şi neamului 
românesc. 

"Un alt caz s'a mai petrecut cu preotul paroh dela parohia Fămă- 
dău, care a făcut o petiție sătenilor, după a lor cerere, relativ la ce- 
rerile lor faţă de d. arendaș respectiv. Cazul a fost anchetat de d. 
inspector comunal, iar rezultatul a fost cerut de protoerie, spre a-l 
înaintă Sfintei Mitropolii. 

Mai adaug spre lămurire, că oriunde m'am prezentat în mijlocul 
sătenilor şi le-am vorbit și sfătuit a fi liniştiţi, a nu da crezământ is- 
coadelor şi răuvoitorilor neamului nostru, cu toţii au declarat că se 
vor uni a păstră pacea şi a se opune celor cari ar căută să le tur- 

bure liniștea ; însă nu este mai puţin adevărat, că cu taţii au declarat 
că sunt tare apăsaţi şi sărăciți, și roagă cu toată căldura pe onor. 
guvern a se ţine de promisiuni, spre a le mai ușură întru câtva po- 
vara ce atât de greu apasă asupra lor, și anume a li se da pământ 

de arat, islaz pentru păşunatul vitelor, ușurări la învoeli şi dreptăţi 
la măsuri, 

—— 

JUDEŢUL MEHEDINŢI 

Aneza No. 50 

Din raportul revizorului şcolar. 

- „Din cercetările ce am făcut printre săteni și din comunicările ce 
am dela învăţători, .... se vede că răscoalele în acest judeţ n'au 
fost plănuite și nici organizate, ci . . . s'au întins mai mult prin imi- 
tațione. cc. . , 

In apeastă nenorocită mişcare, vocea preoților şi sfatul învăţăto- 
rilor n'au mai putut opri pornirea crudă a sătenilor, — dintre cari 
mulţi au căzut & victime, unii a faptelor lor rele, iar alţii ai nevino- 
văţiei lor . 

a) Preoţi şi învățătorii implicaţi în răscoale : 

Preotul Alexandru Popescu, din comuna Corcova ...., a fost 

împușcat . . . . în drumul dintre Strebaia şi Corcova. 
Acestui preot i “a adus învinuirea că n'a sfătuit pe săteni a fi 

liniștiți, ci din contra, când a isbucenit revolta, Sar fi ascuns. 
Preotul Nicolae Crăineanu, din comuna Gvardinifa, a fost îm- 

puşcat chiar în comuna sa pastorală. 
Acest preot a murit nevinovat, după ce stătuse toată noaptea și 

ziua întreagă de 14—15 Martie cu învățătorul, primarul şi fruntașii
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satului în mijlocul săteniler, îndemnându-i să fie liniștiți, şi după ce 
în furia lor i-au distrus şi puţinul său avut. 

Armata l-a împușcat în uşa casei sale, din imprudenţă. 
Preotul loan Fodeanu, din comuna Podul-Grosului, a fost îm= 

puşeat de armată la gata Tâmna. 

Sătenii din menţionata comună Spun că acest preot a luat crucea 

şi evanghelia din biserică, s'a dus în noaptea de 14 Martie în cătu- 
nul Piatra şi acolo a pus pe săteni de au jurat pe cruce şi evanghe- 
lie că vor da foc conacului, magaziilor și productelor arendașului. din 
aceă comună, ceea ce tot în aceă noapte s'a și făptuit. 

Preotul Nicolae Bordescu, din cătunul Valea-Ursului, pendinte 
de comuna Tâmna, a fost împuşcat de soldaţi în piciorul stâng, dar 
ma murit, 

- Faptul ce îi se impută este că ar fi stat între sătenii, cari au in- 
cendiat casa şi banul proprietarului din aceă comună. 

Florea Vlădescu, învăţător în comuna Greceşti, care a fost tri- 
mis în judecată pentru faptul că a îndemnat pe locuitorii din aceă 
comună, ca să deyasteze și să pună foc la proprietăţile d-lui Dimitrie 
Lascu, din menţionata comună. 

In urma interogatorului ce i s'a luat de d. judecător de instrucţie 
a fost lăsat în Libertate. 

Stăncescu M., învăţător din comuna Piria, a fost arestat pe șlep; 
dar dovedindu-se că e nevinovat, a fost pus în libertate înainte de a 
fi fost emis mandat contra lui. 

Zaharescu Const., învăţător în comuna Rogova, care împreună - 
cu preotul /verceanu Const., tot din aceă comună, au fost arestaţi 
pe șlep în mijlocul Dunării. 
"Deși au fost daţi judecății pentru faptul că au instigat pe locui- 
torii din menționata comună .. .., tribunalul însă a dispus punerea 
lor în libertate, infirmând mandatul de arestare emis în contra lor 
de d. judecător de instrucţiune, 

Invăţătorii Isvoranu Jon, din comuna Isvoarele, Ismană George 
din comuna Cacoţi, Botgros Vasile, din comuna Corcova, şi Pre- 
descu loan, din comuna Gvardiniţa, au fost chemaţi la parchet nu- 
mai ca informatori. 

b) Invăţătorii şi preoţii cari au lucrat la potolirea, răscoalelor : 

Bojinescu loan, învăţător în comuna Obârşia-Câmp, văzând pe- 
„ricolul ce ameninţă comuna sa, a rugat pe preot care, îmbrăcându-se 
în vestmintele sfinte, cu crucea și evanghelia în mâini, și numitul în- 
văţător cu elevii puși în rânduri câte doi, cu capetele descoperite, 
au ocolit satul, cântând imnuri religioase și rugând pe săteni să nu 
ia parte cu răzvrătiţii din alte comune la răscoalele ce se pregătesc. 
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Fapta acestui învăţător merită toată lauda, căci a reușit de mi- 
„nune ca să facă liniște în comuna sa. 

„ Câmpeanu C., învăţător în comuna Hinova, a ţinut o frumoasă 

cuvântare sătenilor din Ostrovu-Corbului, pendinte de comuna Hi- 

nova, în fața bisericii, şi în urmă a format o gardă compusă din nu- 

mitul, preotul, primarul şi fruntașii satului, și cu toţii au ocolit sa- 

tul, stând neclintiţi-spre pază noaptea şi-ziua, cât timp a ţinut MIȘ- 

carea nenorocită în acest judeţ. 
Popescu Profir, învăţător în comuna Pătulele, văzând pe săteni 

că tot se răscoală, cu toate sfaturile ce le-a dat, a adunat toți copiii 

dela şcoală, i-a pus în rând în genunchi, cu capetele descoperite în faţa 

răsculaților, cari erau părinţii lor, şi a conjurat mulţimea: — »Să 

maibă parte de fiii lor,glacă vor face vr'un rău averii proprietarului. 

Faptul a fost mișcător şi sătenii în mare parte s'au liniștit. 

In potolirea răscoalelor din judeţul Mehedinţi s'au distins urmă- 

torii învăţători: - 

M. Blendea, învăţător în comuna Vlădaia, 

Const. "Georgescu, _»: - n Punghina, 
10an» Crivineanu » n Deveselu, 
St. Porojescu, n » Salcia, 

Ioan Prodescu, n » Cleanovu, 

Vasile Luca, n n Izvorălu, | 

Ioan Guran, » n Podul- Grosului, 

Ioa Stoichiţescu, n» » Plopii, 
Joan Tăloiu, n 2 Oreviţa, 
Ilie Dima, » » Almajelu. 
Gh, Mituca, „ a. Oprişarul, 
D. Dâmbianu, 2 » Gruia, 
Rom. Mihăileanu, 2 2 Vânza-Mare, 

T. Popescu, n. n Găârla-Mare, ” 
- loan Dărvăreanu, » n Gemenii, 

N. Crăciunescu, . n: n Pluta, - 
Joan Mănescu, » n Ghelmegioaia, 
G. Cerbuleseu, . . n Burila- Mică, 
C. Mărgineanu. n n „ Bacleşu, 

Ioan Basa, » Prisiceanu, 
St. Giuroescu, „ Stignita, 
Gh. Vlădescu, „n 2 Vrata, 
GH. Sprâncenatu,  » n Darwvarii, 
D. Chiser, n a Vrata, 
M, Stănceanu, „ » Piria, 
Pr. St. Ionescu, n n Hotărani. 

'Poţi aceștia au stat neclintiţi în mijlocul sătenilor, îndemnându-i 

la liniște şi cetindu-le la şcoală, primărie şi biserici, manifestul înal- 

tului guvern“. - 

i
o
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„JUDEŢUL MEHEDINŢI 

Anexa No. 51 

Relaţiunile învățătorului I. Bojinescu, din comuna Obârşia-de- 
Câmp, județul Mehedinţi. 

„În nenorocita răscoală din Marţie a. c., dintre toate comunela din 
plasa Câmpul, unde sunt proprietari mari, singură această comună 
a rămas neatinsă. 

„Pe când în împrejurimi se ardeau și se prădau averile domnilor pro- 
prietari, averea comunei mele şi a domnului proprietar Gh. Gh, 
Pleşea a stat nemișcată. Înţelegând pericolul ce ne ameninţă, ne-am - 
hotărit a luptă chiar cu preţul vieţii, pentru a salvă onoarea comunei. 

Am fost ajutat de 5 persoane din comună, ale căror nume sunt 
imprimate în inima mea. 

Am fost, domnule ministru, două zile prin comună cu elevii şcoalei, 
din casă în casă, rugând pe fiecare sătean să fie potolit la casa sa, 
să sară în ajutor în cazul când locuitorii altor sate vor veni asu- 
pră-ne şi, în fiue, să întrebuinţeze fiecare orice mijloace, ca să ne sal- 
văm onoarea. Elevii școalei strigau în cor: „Pace, fraţilorie Le-am 
făcut cunoscut că în caz de devastări, legea este foarte aspră și în tot 
cazul, toate îmbunătățirile ce înaltul guvern va face pentru țară, 
se va face și pentru ei. 

Cu aceasta am reușit de minune. 
Trecând pericolul care a sguduit din temelie scumpa noastră pa- 

trie, sunt mulțumit, căci pe lângă alte: îmbunătăţiri ce atm făcut în | 
comună ca: bancă populară, cor la biserică, şezători, şcoală nouă 
cu 2 săli de clasă şi altele, nu-mi rămânea altceva de făcut, dora- 
nule ministru, decât a înălţă ruga mea către Cel Puternic, spre a 
dărui M. S$. Regelui, Familiei Regale, conducătorilor poporului ro- 
mân, ani mulţi și fericiţi, ca să lucreze înainte în binele şi fericirea 
scumpei noastre patrii. 

Să trăiţi, domnule ministru al instrucţiunii «. 

——— 

JUDEŢUL MUSCEL 

Anexa No. 52 

Din raportul revizorului şcolar. 

a) Invăţătorii şi preoţii implicaţi în răscoale: 

1) I. Petrescu, învățător în postul al II-lea dela şcoala comunei 
Țigănești, arestat dela 15 Martie până la finele lui Aprilie. A fost dat 
în judecată pentru delictul prevăzut de art. 181 din codul penal. 

5 
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S'a comunicat ministerului cazul. Afacerea, considerată la început 

drept crimă, a fost clasată acum în urmă ca simplu delict. 
2) 1. Mihalache, învăţător la Topoloveni, a fost deţinut la poliţie. 

1 Sa luat interogatorul de parchetul Muscel şi de parchetul generai de 

Ilfov, și apoi a fost pus în libertate, constatându-se că nu eră vinovat 
de instigaţie contra ordinei publice. , 

3) N. Nicolescu, Dârmăneşti, a fost chemat şi interogat la par- 

chetul de Muscel, fiind bănuit de instigator, din pricina unor decla- 

raţiuni contra-i a consătenilor săi. N'a fost pus în urmărire, fiind 

găsit nevinovat. 

4) C. Nieoleseu-Piscani, bănuit de instigator, a fost deţinut mai 

multe zile la poliţia oraşului, în timpul răscoalelor țărănești. În urmă 

acest învăţător a fost arestat — nu ca instigator, căci: n'a reieşit 

aceasta din instrucţiune — ci pentru faptul de Abuz de încredere. 

Învățătorul a fost liberat din arestul preventiv și dat judecății. Ei 

astăzi este suspendat şi așteaptă hotărîrea justiţiei. 

5) Au mai fost bănuiţi ca instigatori, însă tot pe informaţiuni cari 
Sau dovedit neîntemeiate, învățătorii : 

a) I.. Diaconescu, institutor la. Leurdeni ; 

b) M. L. Biolaru, » învățători Prundul, com. Leurdeni; 

e) Em. Stănescu, . . . „suplinitor la Pietroşani ; 
d) G. Găbreanu, învățător la Vlădești. 
Aceştia au fost chemeţi la prefectură, unde s'au prezentat d-lui 

prefect, și au fost lăsaţi liberi imediat, în urma explicaţiunilor ce au 

avut loc. 
Astăzi singurul învățător dat judecății ca aţâţător este d. 1. Pe- 

trescu, din comuna Țigăneşti. După informaţiunile ce am cules, 

culpa lui se reduce la o convorbire cu câţiva soldaţi rezerviști... în 
gara Leordeni..., pe cari i-ar fi indemnat să nu iragă în ţărani. 

b) Învăţătorii şi preoţii cai au lucrat pentru potolirea răscoalelor: 

4) Domnișoara Maria Popescu, învăţătoare . . .. . în Gorgan, şi 

Preotul Manole Dumitrescu din Călineşti, s'au apropiat de răscu- 

laţi și au încercat să-i potolească, dar nu le-a fost cu putință. Tot ce 

au putut face a fost că au scăpat pe ..... Atanasina din Călinești 
dela o moarte sigură. me 

2) Un început de agitaţiune s'a semnalat . . . . în Topoloveni... 
Sătenii se strânseseră la primărie, ca de acolo să pornească la ca- 

sele ..... arendașului moșiei statului. Învățătorul local JI. Miha- 
lache și preotul Mirea Popescu au intrat în mijlocul sătenilor şi 

i-au întrebat ce doresc... . . Sătenii au fost făcuţi atenţi, ca să-şi 
modereze cererile, să facă propuneri realizabile ..... să aleagă o 

comisiune dintre ei, cari împreună cu preotul şi învățătorul satului, 
să facă cerere în scris. ... .
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Sătenii, liniștiți prin cuvintele înțelepte ce li sau adresat, au con- 
simţit. . - Ă 

3) La 10 Martie a fost mișcarea țărănească ... din Dragoslavele. . . 
Sătenii turmentaţi de băutură au insultat pe mandatarii obștei şi pe 
jandarmii rurali, parte din ei se urcaseră pe mesele primăriei. 

Invăţătorii Josif Catrinescu şi N. Catvinescu au lucrat cu cu- 
vântul pentru împăciuirea spiritelor, aşă că nu s'a întâmplat ni- 
mic grav. | 

4) Sătenii din Cândeşti..... nemulţumiţi contra arendașului ...,. 
au voit să rupă contractul încheiat. - 

Invăţătorul Gh. Comănescu, i-a sfătuit să fie liniștiți şi să re- 
clame în scris ..... şi satul s'a liniştit” 

Pe alocurea s'a explicat manifestul chiar școlarilor.. Invăţătorii 
chestionau pe elevi în mod familiar și pieziş asupra ideilor ce au să- 
tenii despre revolte, ca să poată astfel prinde ori ce Sar fi putut pune 
la cale în. comună. 

In mai multe părţi, învățătorii și preoții au putut înrâuri asupra 
sătenilor prin băncile populare de cari erau legaţi. 

La Târgul Dealului, Sa ţinut de învăţătoarea locală, D-na Zoe &, 
Mineu, conferinţe în biserică, cu care prilej a cerut femeilor să-și 
supravegheze bărbaţii ca să nu clintească din calea binelui. Elevii 
au copiat manifestul onor. guvern, ca să-l cetească părinţilor. 

Serviciile religioase ce s'au ţinut în toate părţile încă au avut în- 
râurire asupra sufletelor. "Țăranii au rugat pe Dumnezeu, ca să abată 
urgia ce s'a deslănțuit peste ţară şi cereau sănătate pentru. cei cari 
se interesau de soarta lor, 

Toţi din toate părţile, învăţători şi preoţi, fiecare după puterile 
sale, au dat poveţe părintești sătenilor, ca nu cumvă să imiteze exem- 
plul detestabil pe care l-au dat fraţii lor din punctele unde răscoa- 
lele au avut un caracter atât de violent. 

S'au încercat unii să arunce în spinarea învăţătorilor şi a preoţi- 
lor mișcarea ţărănească cu grozăviile ei; dar aceasta este în contra- 
zicere cu concepţie despre menirea acestor apostoli şi cu realitatea 
lucrurilor. | 

Cei cari luptă pentru cultivarea maselor, pentru ridicarea şi sal- 
varea ţării, nu ar putea niciodată să creadă că prin anarhie se: poate 
preschimbă societatea şi nici ar puteă să fâptuească crime ca acelea 
la cari ne-a fost dat să asistăm, zicându-se că au fost făcute în inte- 
resul clasei țărănești. Cei câţiva învățători şi preoţi, cari s'au asociat 
la revolte, însemnează nimic faţă de considerabiiui număr al celor 
cari — cu riscul de a fi uciși de ai lor — au ştiut să ţină piept răs- 
vrătiților şi să potolească spiritele înfierbântate de pofta de stăpâ- 
nire a avutului aproapelui. 
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JUDEŢUL NEAMȚU 

Anexa No. 53 

Din raportul revizoratului şcolar. 

a) Invăţătorii şi preoţii implicaţi în răscoale : 

4) 1. V. Ungureanu, dirigintele şcoalei din Uscaţi, comuna Răz- 

boeni- Valea- Albă, căruia î s'a imputat următoarele : 

Țăranii îi cereau lui să le facă reclamaţie contra evreilor ; seara, 

la el acasă se duceau grupuri de săteni. 

In localul primăriei, când lumea eră adunată să ceară socoteală 

primarului, că de ce nu ine cu ei, să alunge pe evrei din comună și 

să le dea arendaşii pământ ieftin, precura și când au devastat dughe- 

nele evreilor, dânsul se află de faţă şi n'a zis pici un cuvânt pentru 

domolire. N | 

A fost adus la reședința judeţului și închis, de unde a scăpat prin 

intervenţia d-lui prefect. Dacă acuzaţiile au avut temeiu sau nu, nu 

Sa stabilit de justiţie. Părerea subscrisului e că n'a lucrat cu ener- 

gie, prudenţă și bunăvoință pentru potolirea răsculaților din acbă 

cornună. 
, 

2) Preotul [. Roşescu, dirigintele şcoalei din Calu, comuna Măstă- 

can. Acesta, în predicile ţinute la biserică, a strecurat vorbe cari nu 

trebuiă să aibă loc. Când în localul primăriei — faţă numai cu 

primarul — l-am obligat să spună cum a vorbit poporului, el a de- 

clarat că a înţeles din apelul guvernului, că de pe acum trebue să se 

rezilieze contractele de arendare de moșii şi le face singur reclamă . 

în acest sens, ca să le dea Statul în arendă, chiar din primăvara pre- 

zentă, restul poenilor Statului rămase neimpărţite sătenilor. De aci 

se naşte pretenţia satului contra arendaşului acelor poieni. 

I-am explicat apelul şi s'a convins că guvernul deocamdată cere 

ajutorul oricărui Român pentru liniştea sătenilor în toată ţara, ca în 

urmă să poată lucră la facerea legilor bune, despre care vorbește 

apelul și apoi se va face dreptate, pe cât va fi posibil, cererilor ce- 

lor drepte. | | 

Cred că a procedat astfel nai mult din cauza invidiei ce aveă asu- 

pra arendașului român a acelor poieni, precum și din cauza nepri- 

ceperii. 
L-am obligat a lucră cum va şti să liniștească pe săteni şi să-i facă 

să înţeleagă că nu se poate reziliă contractul de arendare acum, ci în 

“urmă după liniștea generală și după cese vor face legile, căci orice pa- 

gube ar aveă arendașii, au dreptul a le cere Statului și, deci vor su- 

feri toţi. L-am făcut atent că dacă nu va reuşi să liniștească lumea, 

va fi adus la prefectură și depus. 

In fine, cu ajutorul altui preot din aceă comună Sau liniștit să- 

tenii.
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3) Gh. Teodorescu, dirigintele şeoalei din Zăneşti, com. Zăneşti, 
eră să fie bătut de sătenii răsculați, dacă nu le făgăduiă că le va sa- 

tisface pretențiunea de a-şi cere permutarea din acel sat. Câteva 
repezituri tot a luat. Acuzările ce i se aduc sunt: a/ Ca casier al 
Băncei populare a condus-o foarte rău, așă că de vre-o patru ani de 
când s'a înființat n'a progresat, de loc; are împrumuturi dela bancă 
pe numele său, al soţiei şi al copiilor săi; b/ S'a opus de a luă în 
arendă, prin bancă şi prin bună învoeală moşia Zăneşti, sau de veci 
moşia Fauri, pentrucă a fost rugat de părţile interesate contra do- 
rinței sătenilor ; c/ De când vieţueşte între _ei, de vre-o 25 ani, le-a 
făcut fel de fel de acte de înfiere, de judecată, etc., numai să câștige 
bani ; d/ Că de ce la şeoală a iscodit pe şcolari, ce lucruri au adus 
părinţii lor acasă dela evreii devastaţi. Toate acestea cu scop de a 
ge folosi. Mai toate cele arătate se par adevărate, făcute din lăcomie 
și din invidie ; dar nu s'a dovedit că a fostinstigator asupra evreilor, 

. ale A vor dughene au fost devastate. 
Preotul Gh. Gheorghiu, invăţător-suplinitor la Mărgineni, 

com. Mărgineni. Acesta a lucrat foarte mult pentru înființarea unei 

bănci populare și pentru o cooperativă în sat. Indemnând pe oa- 
meni la asociaţie, s'a servit.de cuvinte aspre la adresa evreilor cari 
„au dughene în acel sat ; de aceea s'au răsculat sătenii asupra pră- 
văliilor evreeşti şi a arendașului moşiei, care e tot jidan. 

In urma propunerii d-lui prefect de județ, acel preot a fost per- 
mutat în comuna Girov. 

5) Preotul Gh. Popescu şi învăţ. N. Teodorescu, dela Urecheni, 
au fost învinuiți de jandarmul din localitate, că au îndemnat pe să- 
teni să se răscoale contra arendașului, ca să li se dea lor moșia; 

dar nu s'a stabilit vinovăția. Mai cu seamă învățătorui a lucrat mult 
pentru linişte. Jandarmul local se adresă poporului 'astfel : »Așă-i 
că învățătorul și preotul vă îndeamnă la răscoală 74 

b) Învăţătorii şi preoţii cari au lucrat la potolirea răscoalelor. 

"V. Şerpişanu, dirigintele. şcoalei din Bălăneşti- Ghibăeşti, com. 
Bărgăoani. Acolo e proprietar un evreu Cohn, om cinstit. Un nu- - 
măr de derbedei, mare parte hoţi, uniţi cu alţii din alte sate, i-au 
devastat casa, i-au luat bani vre-o 5.000 lei, i-au maltratat soţia. 

Când a prins de veste acel învăţător, s'a dus între ei şi i-a mai do- 
molit ; iar peste câteva zile i-a liniştit de tot, și după propunerea 
subscrisului, acel arendaş, care părăsise comuna, a dus la domici- 
liu pe garanţia învățătorului. 

Acest învățător a fost chemat și de alţi prizaari, ca să vorbească 
poporului ; prin cuvinte convingătoare a reușit să liniștească pe să- 

teni. În satul Ruginoasa, comuna Bozieni, unde sunt cei mai în- 
dărătnici săţeni, numai el i-a putut domoli şi împăcă cu arendașul, 
fapt recunoscut şi de căpitanul Frunză, care a fost rânduit cu ar- 
mata în aceă comună. 
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Sau mai distins în potolivea răscoalelor : 

C. N. Fedeleş, dirigintele şcoalei din Tazlău ; 

Preotul N. Pârvu, dela Zăneşti ; 

Preotul V. Alexandrescu, dela Calu-lapa, comuna Măstăcan, 

asemenea au lucrat pentru liniştirea sătenilor. 

Preotul Gh. Săndulescu, dela Dragomirești ; 

Simon Ungureanu, dela Secu, comuna Buhalniţa ; 

Alexandru Ionescu, învăţ, la Costişa ; 

Preotul C. Matasă, dela mânăstirea Bistriţa, com. Doamna ; 

Preotul Gh. Atanasiu, com. Păstrăveni ; 

Preotul V. Dumitriu, com. Costişa, și 

Preotul 1. Constantinescu, învăţ. la şcoala din Doina, com. Girov. 
3 

  

JUDEŢUL NEAMȚU 

Anexa No. 54 

Din raportul protoieriei. 

„In acest judeţ, absolut nici un preot sau alt cleric n'a fost im- 

plicat sau dovedit ea instigator al sătenilor şi nici unul n'a fost adus 

înaintea justiţiei, nici cel puţin ca martor. Preotul Gh. Gheorghiu, 

din parohia și comuna Mărgineni, fiind preşedintele unei coopera- 

tive sătești și ca să nu fie implicat fâră de voie în vre-o răscoală, aţi 

binevoit a-l permuta imediat în altă parohie. 

Preotul Gh. Popescu, din comuna Uricheni, fiind mai slab de fire 

Sa încercat a face cooperativă şi a cumpără moșia Uricheni; des- 

pre acest caz, supus voiu referi după ce voiu face cercetarea locală. 

Parohul 1. Sălăgeanu, din parohia Schitu-Hangu, fiindcă a ros- 

tit vorbe nesocotite a fost chemat de Inalt Prea Sf. Voastră telegra- 

fic la Sfânta Mitropolie și ați binevoit a luă măsuri pentru permu- 

tarea sa de acolo. . 

Aceşti singuri preoţi au făcut greşeli în aceste timpuri, fâră însă 

de a aveă intenţiunea de a îndemnă sau de a se face culpabili de răs- 

coalele țărănești. 
Ordinul Inalt Prea Sfinţiei Voastre telegrafic No. 459, plin de po- 

veţe părintești, a fost primit toemai în toiul răscoalelor şi preoții 

încurajați prin aceasta sau pus pa lucru. 

Am fost de faţă prin comunele răsculate: Roznov, Zăneşti, Cos- 

tişa, Siliştea, Tazlău, unde preoţii stăteau printre răsculați de dimi- 

neaţa până seara flămânzi, sfătuind pe săteni să se liniştească. S'au 

distins prin staturi şi autoritatea lor faţă de răsculați următorii 

preoți : 
Parohul Ion Constantinescu, din parohia Dămneşti, com. Girov, 

care a făcut un memoriu, pe care supus îl înaintez aci anexat; pa- 

rohul Gr. Lupeanu, din parohia şi comuna Tazlău, carea pus pe
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săteni de a respins pe răsculații din alte cătune, ce veniau să de- 
vasteza. 

Parohul G. Săndulescu, din parohia și comuna Dragomireşti, 
care a spus sătenilor că mai întâiu să treacă peste corpul său și nu- 
mai atunci vor puteă devastă. i 

Parohul Simion Ungureanu, din parohia Secu-Buhalniţa ;:pa- 
rohul Alexandru Posmoşeanu, din parohia Filioara ; parohul Gh. 
Băloiu, din parohia Bodeşti-Precestei ; parohul Chiril Chirulescu- 
din parohia Buhalniţa ; parohul V. Gheorghiu, din parohia Bârjo- 
veni; parohul V. Atanasiu, din parohia Păstrăveni ; parohul Gavril. 
Girachescu, din parohia Bălţăteşti ; şi în fine, aproape toţi preoţii 
acestui judeţ și-au făcut datoria cu mult zel, 

Mijloacele ce au întrebuințat au fost rugăciunile în biserici, ame- 
nințări că de sf. sărbători”nu li se va da sf. împărtăşanie, starea în 
mijlocul răsculaților şi cuvântările în biserici. 

  

JUDEŢUL OLT 

Anexa No. 55 

Din raportul revizorului şcolar. 

Î. Invăţătorii şi preoții implicaţi în răscoale : 

Invăţătorii acuzaţi ca instigatori în răscoalele țărănești au fost : 
D. Georgescu, din com. Crămpoaia; Ile A. Niculae, din comuna 
Sâmbureşti ; Păun Vlădescu, din Şerbănești-de-Jos; At. Iiescu, 
din Dejeşti; N. Stoicescu, din Bălănești; C. Munteanu, suplinitor 
în Vultureşti, şi 1. Negoescu, fost suplinitor în Topan. Preoţi n'a 
fost nici unul. ! 

Din aceștia, numai suplinitorii C. Munteanu şi I. Negoescu s'a 
constatat că sunt vinovaţi și că acuzaţiunile contra lor sunt întemeiate. 

1. Negoescu a fost depus chiar din timpul răscoalelor, constatân- 
du-se că însuș el a dat foc caselor proprietăţii din comuna Topani. 
Pe ziua de 1 Aprilie, acest suplinitor a fost înlocuit. 

Depunerea suplinitorului C. Munteanu s'a făcut în timpul din 
urmă; însă vinovăția lui nu pare încă destul de dovedită. Rămâne ca 
justiţia să se pronunţe. 

Dintre titulari, planează încă bănueala numai asupra învățătoru- 
lui D. Georgescu, din com. Crămpoaia. Nu e depus. Procesul său 
a venit înaintea curții cu juri în ziua de 13 lulie. Din cauza lipsei 
de martori, procesul sa amânat. Acuzaţiunea ce se aduce acestui în- 
vățător este că a părăsit comuna cu o zi înainte de răscoale, ducân- 
du-se la Roșiorii-de-Vede în Teleorman, unde nu fusese—după propria-i 
mărturie—de vre-o doi ani de zile. Motivul invocat de învăţător este 
procurarea unor lucruri trebuincioase casei; instrucția însă ar fi 
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dovedit că plecarea învățătorului la Roșiori a avut de scop procu- 

rarea de ziare, spre a se comunică sătenilor . starea lucrurilor din 

țară. . E 

Altă acuzaţiune este că ar fi cetit sătenilor adunaţi în mare nu- 

măr la primărie ordinul No. 8.318 din 14 Decemvrie 14906, al pre- 

fecturii de Olt către inspectorii comunali, prin care se vorbeşte de 

distrugerea şoarecilor şi muşuroaelor, atrăgând atenţiunea sătenilor 

de interpretarea ce trebue dată acestui ordin și ce trebue să se înţe- 

leagă prin șoareci şi muşuroaie. Invăţătorul însă contestă aceasta și 

declară că a cetit din foaia oficială a judeţului „Monitorul Oficial al 

judeţului Olt dinti'un număr din Fevruarie1907, niște instrucţiuni 

privitoare la arboricultură. Fapt dovedit este că dela primărie să- 

tenii au plecat cu toţii Şi au dat foc casei proprietăţii, în ziua de 12 

Martie, acesta fiind primul act de rebeliune în acest judeţ. Rămâne 

ca justiţia să se pronunţe asupra temeiniciei acestei acuzaţiuni. In 

aceeași zi, învățătorul fuge din sat la Slatina, unde în noaptea de 

46—47 Martie e arestat. După câteva zile a fost liberat. În sesiu- 

nea din Octomvrie, procesul său va veni înaintea juraţilor. 

Il. Invăţătorii şi preoţii cari au lucrat la potolirea răscoalelor: 

In comuna Beciu..., învățătorii locali Gh. Ionescu şi 1. Constan- 

tinescu, precum și preotul paroh P. Popescu, simțind neliniştea lo- 

cuitorilor, au ţinut o conferință populară, cetindu-le manifestul gu- 

vernului și îndemnându-i la linişte. Beţia răscoalei a intrecut însă 

sfaturile de linişte ale conferenţiarilor. 

Invăţătorii D. Căpăţineanu, din comuna Bărcăneşti- Vâlcelele, şi 

C. Dumitrescu, din Comani, cu toate încercările lor de a împăcă 

spiritele, n'au reușit să potolească răscoala. 

In comuna Seaca n'a fost răscoală. Pr. Marin Rădulescu, învă- 

țătorul, şi M. Niţulescu, au fost nelipsiţi din mijlocul sătenilor, în- 

demnându-i la linişte. 

In comuna Vaţa, preotul paroh le ţine o cuvântare, îndemnându-i 

la linişte. Fiind des întrerupt de câţiva capi agitatori şi văzând că 

nu mai este ascultat, plângând a părăsit primăria. Sosind la timp ar- 

- mata...» sa liniștit mulţimea. | 

În comuna Tezliu-Curtişoara, învățătorii D. Niculescu şi Sava 

Zamfirescu, prin îndemnuri la liniște, prin cetirea manifestului gu- 

vernului, prin anunţarea la timp a autorităţilor, au împiedicat ca 

locuitorii să se dea la manifestaţiuni violente. 

In comuna Isvoarele, învățătorul Smarandache Vergulescu, vă- 

zând sătenii agitaţi, adunaţi în cete, sa dus în mijlocul lor şi prin 

sfaturi înțelepte a reușit să-i liniştească. , 

In comuna Bălănești, învățătorul N, Stoicescu a contribuit mult 

„la menţinerea liniștei.
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JUDEŢUL PRAHOVA : 

Anexa No. 56 

Din raportul revizorului școlar, 

Invăţătorii şi preoţii implicaţi în răscoale. 

2In acest judeţ n'a fost nici un învățător implicat în răscoalele ţă- 
răneșii, după cura rezultă din adresa d-lui procutor al trib, Prahova. 

Bănuiţi şi cercetaţi de justiţie au fost însă învățătorii C. Ionescu- 
Lungu, dela şcoala rurală din Ploeşti, şi Spiridon Ștefănescu, dela 
şcoala din comuna Tomșani. Celui, dintâiu i s'au făcut chiar per- 
chiziţii. la domiciliuu, 

Anexa No. 57 | 

Din raportul protoieriei. 

In judeţul Prahova, nici un preot nu s'a dovedit ca instigator, 
Dar vântul de turburare ce a suflat peste scumpa noastră ţară a 

făcut răul, că chiar acolo unde a fost liniște, au: găsit drum liber 
patimi și multe animozități. ă 

A fost învinuit preotul Ioan Voiculescu, titularul parohiei Băneşti, 
care a apreciat răul pe evrei şi a dat relaţiuni de cele ce se petrec 
în ţară unui grup de ţărani depe moșia Comarnic. 

Parchetul însă a clasat afacerea, scoțând pe preot din urmărire. 
Ceilalţi preoţi, ca Petre Provianu-Bucov, Dumitru Săvuleseu- 

Buştenari şi Stelian Popescu-Sângeru, au. fost absolut curați şi 
nici că s'a deschis vre-o acţiune pentru ei, dar au fost supraveghiați. 

Mai mult, preotul Dumitru Săvulescu, dela Buştenari, eu câtva 
„timp înainte a venit la Ploeşti și în mod duhovnicesc relatându-mi 
oarecari începuturi de nemulțumiri printre lucrățorii dela sondele 
petrolifere, am fost cu el la prefectul județului şi acolo împreună 
am chibzuit la măsurile de luat; iar pe dânsul l-am trimis noaptea 
ca agent de ordine în Buştenari, unde “a văzut efectul interven- 
țiunii sale, calmându-se spiritele, şi totuşi acest preot model de 
purtare şi activitate pastorală a fost chemat în numele protoeriei la 
Câmpina— eu nu ştiam — și ţinut o zi şi o noapte. _ 
„m singura localitate —Sângeru— unde ţăranii s'au dat la jafuri, 

nu preotul Popescu a fost cauza, căci parchetul nu a constatat nimic, 
ci cauza a fost aiurea. _ : 

Bâtrânul preot dela Rumâneşti, on Popescu, care este delegat 
provizoriu a servi la Tisa, sat lângă Sângeru, îmi relată la can- 
celarie : 

»Ozi întreagă, un sătean anume Nicolae Vasile a cântat cu goarna 
în mijlocul satului, chemând lumea la răscoală şi spunând că așă 
este ordin. 

| 

  

       



14 

- Mara dus la el, spunea bătrânul preot, l-am sfătuit, dar nu am 

fost ascultat nici de el, nici de cei adunaţi în jurul lui, şi când i-am 

văzut că pleacă spre Sângeru m'am luat după ei, dar n'am reușit a 

întoarce îndărăt decât pe un bătrân, şi fiind şi seară m'am dus în 

pădure şi m'am rugat | 
„Când a sosit armata, am spus totul<. 

La acest sat se produc turburări în acest judeţe. 

Anexa No. 57 

Parchetul tribunalului de Prahova. 

Conform cererii ce ni sa prezentat de Preotul Ioan Voiculescu, 

se certifică că actele dresate contra sa s'au clasat, căci nu întrunesc 

elementele unui delict penal. 
————— 

JUDEŢUL PUTNA 

Anexa No. 583 

“Raportul revizoratului şcolar. 

Nici un învăţător şi nici un preot n'au fost implicaţi în răscoale. 

Invăţătorii şi preoţii au lucrat la potolirea văscoalelor: 

Invăţătorii: Negru Constantin, din com. Scurta; Iordan Necu- 

lae, din Orbeni; Dragomir Teodor, din Mămdrişea; Arghir Gheor- . 

ghe, din Vizantea; Gheorghiu Iordan,din Răstoaca, Simion Gheor- 

ghe, din Soveja; Ionescu Mihail, din cătunul Şindrilari; Ciocârlan 

Ion, din Păunești, şi Pop G. Ion, din Târgul- Nămoloasa, au lucrat 

toţi pentru preîntâmpinarea răscoalelor şi potolirea lor. 

Şi unii și alţii au ţinut conferințe, prin cari au arătat sătenilor 

răul ce-l fac şi rezultatul dezastros la care vor ajunge prin revolte. 

Zile întregi au stat în mijlocul lor, îndemnându-i ca pe cale paci- 

nică să ceară ceea ce au nevoie, lucru ce oamenii au și făcut. 

In urmă au luat parte la învoelile dintre proprietari, arendași şi 

săteni, contribuind prin sfatul lor ca aceste învoeli să se poată rea- 

liză mai cu ușurință. 

Anexa No. 59 

Relaţiunile învățătorului G. V. Arghir, din Vizantea. 

In comuna Vizantea, în ziua de 9 Martie a. c., pe când mă aflam 

în Bârlad pentru mobilizare, sătenii în număr de 400 au începuta 

se agită cu tendinţă a bate pe evreul arendaș, a-l isgoni din comună 

şi a-i devastă conacul, 
Spiritele au fost în continuă fierbere până la venirea mea, când 

după o muncă încordată de 4 zile şi în virtutea popularității de care
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mă bucur, am reușit să oprese orice pornire rea, să aduc pacea în sufletele lor, să arătăm înscris d-lui prefect dorințele noastre şi în urma intervenţiei d-lui prefect către onor. ministru al domeniilor, 
care a avut de rezultat rezilierea contractului de arendare a moșiei Statului și deposedarea arendaşului evreu, am constituit o obşte 
sătească pentru arendarea moşiei în cauză, 

In prezent liniște completă. 
n. _— 

JUDEŢUL ROMAN 

Anexa No. 860 

Adresa Sfintei Episcopii Roman. 

n... În eparchia noastră nu a fost nici un preot inculpat sau do- 
vedit de instigator în nenorocita răsvrătire țărănească. 

Numai cântărețul Ion Spânu dela parohia Panciu, judeţul Putna, 
fiind inculpat în răscoalele ţărăneşti, când s'a devastat Panciu, a foșt 
depus; în urmă însă constatându-se nevinovăția lui a fost pus în li- 
bertate și reintegrat în locul său de cântăreţ. 

De altminterea, începuturi de răscoale au avut loc şi pe alocurea; 
însă au fost înăbuşite prin atitudinea înţeleaptă a preoţilor, cari cu 
riscul vieţei lor nu au lipsit din mijlocul poporului, dându-i sfaturi 
“româneşti și creștinești nu numai în biserici, ci şi în alte locuri po-. trivite, numai și numai spre a-i linişti. 

Acolo unde răscoalele nu au putut f liniștite, mai ales că erau 
venite din alte sate și comune, preoții au servit de liman celor învi- 
foraţi, ocrotindu-i în casele lor, ba ajungând până acolo cu ajutorul 
ce li-l dau, până luau din mâinile răsculaților uneltele cu care dis- 
trugeau averile lor şi acum și vieţa lor. | 

In definitiv, preoţii din eparhia noastră cu toţii sau făcut vred- 
nici de toată lauda şi recunoştinţa tuturor, datoria de fii adevăraţi 
şi apostoli ai neamului românesec,. 

Anexa No. 61 

Telegrama Epitropiei Sf. Spiridon din aşi către ministerul 
: cultelor. 

»Rugăm a permite învățătorului Schifirnetz, din comuna Elisabeta. 
Doamna, judeţul Roman, să asiste la împărțirea pământurilor date 
de epitropie locuitorilor din Tamaseni, având încredere în el. 

Perraisiunea rugăm a ne-o transmite nouă felegraficu. 
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JUDEŢUL ROMANAȚI 

Anexa No. 62 

Din raportul revizorului şcolar. 

Invăţătorii şi preoţii cari au suferit maltratări şi pagube 

de pe urma, răscoalelor : 

».. „ Invăţătorul L. Călin, din Gura Padinei, şi Eftimie Cartianu, 

d'ela Grojdibod, în înţelegere cu câţiva” fruntași din sus zisele co- 

mune, au constituit obștea locuitorilor din cele două sate, cu scopul 

_de a.luă în arendă moșia, când “va expiră perioada de arendare. Au 

făcut demersurile căvenite pe lângă proprietari şi au început a 

strânge bani dela locuitori (casier fiind ales Eftimie Cartianu), Până 

în ajunul răscoalelor strânseseră dejă 6.500 lei. 

Acţiunea celor 2 învățători a supărat foc pe arendaşul D. lanovici, 

care a pus la cale fel de fel de reclamaţiuni în contra lor. În ziua 

de Luni, 12 Martie, fostul prefect Y. Oroveanu şi fostul procuror 

1. Florian, mergând prin comunele Gura-Padinii şi Grojdibod şi as- 

cultând de pârile arendașului, fără să înțeleagă scopul obştilor sătești, 

au dat ordin ca învățătorii Î. Dălin şi Eft. Cartianu să fie trimişi 

legaţi la Caracal, după ce vor înapoiă banii incasaţi dela obşte. 

Invăţătorii n'au mai așteptat să fie legaţi, ci au înapoiat banii şi 

au venit ei singuri. 
. 

„1. Călin a avut noroc ca fost silit să stea două zile în Caracal, 

căci în lipsa lui sa ars un pătul de porumb al arendașului și sa 

maltratat cămătarul Lăţescu. 

„„. De asemenea au avut noroc și proprietarii din Grojdibod, că a 

fost pus în libertate Cartianu, căci el având ascendent asupra săteni- 

„lor şi procedând în felul cum îl sfătuisem, i-a liniştit și astiul cona- 

cele proprietarilor au rămas neatinse . ... 

La 19 Martie, învățătorul definitiv Gh. Vasilescu (cu 15 ani de 

serviciu) dela şcoala din com. Balş, sub a cărui direcţiune apare re- 

vista » Vorbe bunes, şi din a cărui iniţiativă s'a înfiinţat societatea 

culturală „Sf. Cruce« şi societatea economică cooperativă „Grânarul 

Olteniei“, pentru desfacerea în comun a produselor, a fost luat de 

- jandarmi din stradă, chinuit o noapte întreagă de neodihnă și a doua 

zi luat la bătaie cu palmele și cu ciomegele, ca şi ceilalţi. 

„„. sApoi convingându-se că eră nevinovat, l-au pus imediat în 

libertate. 
Me 

Invăţătorii Const. Poenaru şi Chiwil. Pretorian, după ce au fos 

arestaţi și maltrataţi . . . , au fost puși în libertate, recunoscându-se 

că mau nici o vină. 

La 24. Martie, învățătorul titular Marin Georgesca, dela şcoala din
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com. Popânzăleşti, a fost bătut chiar acolo în comună, după ce i se 
făcuse perchziiţie acasă, . .. apoi a fost trimis legat şi pe jos la Ca- - 
racal, împreună cu preotul comunei Sachelarul ]. Popescu, care de . 
asemenea a fost bătut fără nici o vină. 

„+. Proprietarul Take Nicolau şi fostul arendaş Aurel Mărcu- 
lescu au fost denunțătorii şi acuzatorii învățătorului Marin 
Georgescu și ai preotului. Li s'a permis să asiste și la parchet 
şi la instrucţie, când s'a luat interogatorile învățătorului Şi preo- 
tului, pe cari şi acolo îi apostrofau în toate modurile. Ba la instrue- 
ție au avut şi advocat.: | 

Ce au avut şi cu învățătorul ? Nu le plăcea activitatea extraşco- 
lară a acestuia...., 

Altfel par fi avut cuvânt, ca tocmai ei cari nu suferiseră nimic sau 
„ aproape nimie depe urma răscoalelor și cari nu putuseră vedeă cum 

s'au petrecut lucrările, să-l acuze cu atâta învierșunare, amintin- 
du-mi tonul vorbelor ce ziceau ei la parchet, căci alifel nu spuneau 
nimic precis: »Nu ne-ai învăţat d-ta? Nu erai d-ta, care-i povă- 
țuiai să ne ia moșiile? Nu le-ai spus d-ta, că arendașii i-au să- 
tăcit ?« „N'ai fost d-ta cu copiii la mine şi i-ai pus să arunce cu 
pietre ?u ziceă furios d. Tache Nicolau. „Când? L-am întrebat eu. 
Luni (adică la 24 Martie) după amiazi, pela orele 6, mi-a răspuns 
d-sa. I-am demonstrat că de oarece la Popânzăleşti după amiazi vin 
la şcoală numai copiii din cl. I, nu puteă învățătorul să facă devas- 
tări cu ei. Apoi l-am întrebat dacă i-a văzut d-sa. 
—Nu i-am văzut eu, i-a văzut nevasta |« 
— Ţi-a spus cucoana, c'a cunoscut bine pe învățător 2. 
—»Nu. Dar mi-a spus c'a văzut pe unu] în haine albastre şi nu 

puteă fi decât învățătorul. | : : 
In cele din urmă a recunoscut că mai sunt şi alţii îmbrăcaţi oră- 

şenește la Popânzăleşti ! 
lată ce fel de temeinicie aveau acuzaţiile aduse învățătorului 

Georgescu | 
Despre celelalte imputări ce-i mai făceă d. Take Nicolau, ziceă că 

le ştie din auzite. . 
Tot aşă valoare aveau şi învinuirile făcute preotului de către vrăj- 

mașii săi cei mai neîmpăcaţi ! 
o... Când Marin Georgescu a fost numit învăţător titular la 

Popânzăleşti în Noemvrie 1905, a găsit acolo înființată o bancă po-. 
pulară, cu numele de »Buna Vestireu, în capul căreia era tocmai un 
cămătar, În această calitate, cămătarul făceă multe abuzuri şi creă 
sătenilor — ca „să câştige el — multe deprinderi rele; așă: Nu 
acordă nici un împrumut, până când nevoiașul nu cheltuiă mai în- 
tâiu 5—6 lei pe băutură în cârciuma sa, sau nu se legătuiă să-i 
facă lui un număr de zile de muncă sau de transporturi, 

Invăţătorul Georgescu a văzut răul, s'a înţeles cu alţi. membri 
dela bancă și cămătarul a fost înlăturaţ din consiliul de administraţie.  
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Acum banca este condusă de învățătorul M. Georgescu, ca preşe- 

dinte. Funcțiunea de casier o îndeplineşte Petrea N. Belea, un să- 

tean fruntaș, care are 20 de pogoane pământ al lui şi alte 20 în 

arendă. 

Și casierul băncii a fost arestat în urma răscoalelor, fiind denunţat 

ca insuigator, tot de către d-nii Take Nicolau şi Aurel Mărculescu, 

cari la parchet îl acuzau cu atâta învierșunare ca şi pe învăţător și 

pe preot. | sa dat însă drumul chiar de atunci, negăsindu-se vinovat. 

Acest fapt constitue o nouă probă, că pricina urei lor îa contra 

- învățătorului eră banca populară. 

Dar învățătorul mai eră duşmănit în deosebi de fostul arendaș 

Aurel Mărculescu, cel cu cârciuma pe numele finului, și pentrucă 

din iniţiativa şi îndemnul lui se deschisese în Popânzălești, în Apri- 

lie 1906, un magazin de consum, în care sătenii găsesc toate lu- 

cerurile de cari au nevoie, cu preţuri mult mai mici decât la câreiu- 

mile ordinare. 
| 

Aceștia doi şi-au dat pe față intenţiile lor, faţă de învățător, în ziua 

de 29 Martie a..c., când, în urma interogatoriilor luate celor arestaţi 

din Popânzăleşti, procurorul lăsase liber pe învățător ca nevinovat. 

Imediat ce a ieşit din cabinetul procurorului, ei l-au înţrebat dacă e 

hotărît să desființeze banca populară şi magazinul de consum. În- 

văţătorul le-a răspuns că nu le va desfiinţă, decât în cazul când ar 

primi ordin. Atunci au reintrat în cabinetul procurorului şi au în- 

ceput din nou să-l acuze pe învăţător, spunând că ar fi zis: »Ve- 

deţi că n'aveţi ce-mi face | Satul e cu mine şi am să vă joc cum voiu 

vrea l« Eră un neadevăr cu care au isbutit să facă ca învățătorul să 

fie reţinut închis. 

Invăţătorul 1. Iliescu, dela Piatra, are aproape 24 ani de serviciu, 

e definitiv, a fost medaliat cu „Răsplata muncii« încă din 1898—99; 

e unul dintre cei mai muncitori și mai distinși. - 

A lucrat mult în afară de școală: a înființat brutărie românească, 

grădină de zarzavat, bancă populară. În anii din urmă (1905 şi 1906), 

cu ocaziunea serbării „Sădirea pomilor«, a sădit vre-o 80 de pomi : 

pe marginea șoselei naţionale și a celei comunale, punându-le taraci 

de susţinere. - 

Dela o vreme, taracii au început să dispară. După toate cercetările 

n'a putut află cine îi fură. In noaptea de 29 spre 30 Noemvrie 1906 

s'au furat mai mulţi. A doua zi, la 30 Noemvrie 1906, învățătorul 

|liescu, observând lipsa mai multor taraci, Sa dus împreună cu pri- 

- marul la secţia de jandarmi, spre a luă un jandarm cu care să cer- 

ceteze în comună. 

Acolo a văzut cu surprindere taracii tăiaţi bucăţi lângă sobă. In- 

tnebând cine a adus taracii aceia în localul secţiei, șeful secţiei a 

început să insulte şi să amenințe pe învăţător și pe primar, zicând
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că-i bate dacă nu ies mai repede de acolo. Primarul a raportat te- lefonic prefecturii, iar învățătorul revizoratului. 
De pe urma tuturor acestora Iliescu a avut de îndurat multe. In dimineaţa de 3 Aprilie, când se deşteaptă învățătorul Iliescu, » vede în jurul școalei 6 jandarmi, între cari și şeful secţiei cel cu taracii furaţi. Inţelege imediat pericolul şi se hotărăşte a nu ieși dm casă. Jandarmii însă l-au ridicat cu forţa şi l-au dus la primărie, unde căutau să-i însceneze un proces-verbal, pe baza mărturiilor unor țigani pușcăriași, că i-ar fi îndemnat să pună foc conacului proprietarului Ilariu Marian, cu care Iliescu în totdeauna a fost în cei mai buni termeni. Pe.soţia d-lui Jliescu- au îmbrâncit-o şi in- sultat-o, nevoind s'o lase a asistă la încheierea procesului-verbal. Atunci d-na Iliescu a dat telegramă la revizorat, la prefectură și la minister. ” 
Inainte de a termină jandarmii procesul-verbal, d. prefect, care primise telegrama, a pus în vedere jandarmilor că-i face răspunză- tori şi că-i va băgă în pușcărie, dacă Iliescu va fi atins. 
Numai astfel a scăpat cu vieaţă învățătorul Iliescu. 

Anexa No. 63 

Din raportul protoieriei 

> Din ştiinţele culese din răspunsurile date . ... . . din rapoartele cucernicilor preoți şi exarhi, precum și din. informaţiunile ce am căpătat pe cale particulară, am ajuns la credinţa, că preoţii în acest judeţ nu numai că n'au luat parte ca făptuitori împreună cu răscu- „laţii, nici n'au îndemnat pe săteni spre răscoală ; ci din contră mai toţi preoţi din acest judeţ au fost la înălțimea misiunii lor de apostoli ai păcii. 
Mai mulţi preoţi s'au întrunit și din comună în comună au făcut servicii religioase și au ţinut cuvântări, sfătuind pe săteni la liniște, în conformitate cu ordinile Şi instrucţiunile ce am primit în această privinţă. Mulţi preoți au strejuit în timpul nopţii prin ulițele co- munei lor, contribuind cu preţul vieţei pentru pace și numai mul- țumită acestor preoţi, multe comune au scăpat de aproape inevita- bile răscoale. 
Au fost întradevăr arestaţi următorii preoţi : Marin Ionescu, din comuna Drăghiceni, Pr. Vasile Marinescu, din comuna Celeiu, Pr. Spiridon Ionescu, din comuna Bastavăţ, Pr, Ioan Popescu, din co- | muna Popânzăleşti, Pr, D. Ionescu, din comuna Câmpeni ; dar dintre aceştia, Marin Ionescu-Drăghiceni şi Pr. Vasile Marineseu- Celeiu au fost imedizt eliberaţi ca nevinovaţi, iar ceilalți au eli- berat toţi mai pe urmă. Aceşti preoți au fost arestați numai pe simple motive de bănueli sau pâri din partea adversarilor, iar nici de cum din motivele arătate de presă“. 
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JUDEŢUL ROMANAȚI 

Anexa No. 64 

Din raportul revizorului şcolar. 

Invăţătorii şi preoţii cari au lucrat la potolirea şi preîntăm- 

pinarea răscoalelor ţărăneşti: 

4) Preotul P. Procopiesecu, înaintat pe loc institutor, dirigintele 

şcoalei de băieţi din comuna Îslazu, a izbutit să liniştească 600 să- 

teni, cari mergeau amenințători asupra conacului. d-lui arendaș I. 

Igiroşanu. Convingând pe d. arendaş să promită sătesilor că va 

' transmite obștei contrăctul de vânzare, i-a împrăștiat și satul a re- 

intrat în liniște ; nu Sa mai întâmplat nici o neorândueală. E dejă 

medaliat cu „»Răsplata muncii de clasa ÎI. | 

A fost secundat de colegii săi : 
2) Nestor Florescu şi 
3) Anton Alexandrescu. 

4) 1. Popescu-Popa, suplinitor la şcoala din comuna Dobrunu, + 

reuşit la examenul de ajutor-învăţător, punându-și vieaţa sa în cel 

mai mare pericol, a împiedicat pe sătenii răsvrătiți să distrugă actele 

primăriei şi băncii populare. A primit dela săteni câteva lovituri de 

ciomege, dar i-a liniștit. 

5) P. G. Andreiescu, titular, dirigintele şcoalei din comuna Ro- 

şieni, a ieşit noaptea pela orele 2 în "mijlocul răsvrătiţilor şi, cu 

- ajutorul celor convinşi mai înainte de d-sa, i-a potolit, scăpând ast- 

fel de devastare și incendiu averea strânsă la conacul d-lui I. Oro- 

„ veanu, proprietar, fost deputat. 

6) St. Iliescu, învăţător cu titlu provizoriu la şcoala din comuna 

Golfinul, a avut atâta înrâurire asupra sătenilor din satul său, în 

cât nu numai că i-a ţinut în liniște, când comunele vecine, Popân- 

zăleşti şi Robăneşti, erau în plină revoltă şi devastau şi incendiau 

conacele proprietarilor şi arendaşilor, dar i-a făcut să se împotrivească 

şi să ia la goană pe cei din: Popânzălești, cari veniseră să silească şi 

"pe cei din Golfin a se răsvrăti, 

1) Florea Constantinescu, definitiv, dirigintele şcoalei din Osica- 

de-Sus; 
8) 1. M. Floveseu, titular, dirigintele şcoalei din Osica-de-Jos ; 

9) 1. Pârvulescu, titular, dirigintele şcoalei din Grădinele ; 

10) Florea Dumitrescu, titular-provizoriu la şcoala din comuna 

Cruşovul ; 
41) 1. Voiculescu, definitiv, dirigintele şcoalei din com. Fălcoiu ; 

192) Ispas Diaconescu, definitiv, dirigintele școalei din Amărăşti- 

de-jos; ! 
13) Ion Ionescu, definitiv, la şcoala de băieţi din Amărăşti-de-jos; 

14) N. Marineanu, definitiv, dirigintele şcoalei din comuna Cezieni;
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15) Vasile Nicolăescu, definitiv, dirigintele școalei din comuna Dăbuleni ; 
16) P. Băguleseu, definitiv, dirigintele şcoalei din comuna Greci; 17) Eftimie Cărtianu, definitiv la Şcoata din comuna Grojdibodul; 18) 7. Ceparu, definitiv la şcoala din comuna Cârlogani ; 19) Mihail R. Cilea, pe vremea răscoalelor suplinitor la şcoala din comuna Traian, iar acum titular provizoriu la Tia-Mare ; 20) Filip Radulian, înaintat pe loc institutor, dirigintele şcoalei primare din Balş; 
21) Rafail Marinescu, definitiv, dirigintele şcoalei din comuna Cioroiu ; - 
22) N. Ştefănescu, definitiv, dirigintele şcoalei din comtuna Celeiu 23) 1. Chivulescu, provizoriu, la şcoala din comuna Celeiu ; 94) M. Busculescu, provizoriu, la şcoala din comuna Arceşti ; 25) Vasile P, Enache, provizoriu, la școala din comuna Boşoteni; 26) Const. Niţescu, definitiv, la școala din comuna Pârşcoveni; 27) Zoe C. Niţescu, definitivă, la şcoala din comuna Pârşcoveni; 28) Gr. S. Muşică, definitiv, dirigintele școalei din Isbiceni; 29) A. Mihăilescu, provizoriu, la şeoala din comuna Țârţălul ; 30) N. Ştefan, provizoriu, la școala din comuna Leoteşti, şi 31) C. Teodorescu, definitiv, dirigintele şcoalei din comuna Șo- pârlita. . 
Toţi aceştia, ascultând de sfaturile subsemnatului, au mers din sătean în sătean şi i-au convins să stea liniştiţi, explicându-le mani- festul guvernului. In comunele lor nau fost răscoale. Timp de 3—4 zile, cât au ţinut răscoalele în alte comune, acești învățători n'au dormit aproape de loc. 
Cred de asemenea că ar merită o mențiune deosebită învățătorii cari au suferit de pe urma răscoalelor şi cari sunt dintre cei mai " buni. Aceştia sunt: 
1) Marin Georgescu, titular provizoriu la şcoala din Popânză- leşti, care a fost bătut de sublocotenentul Reficu, din regim. 34, de- şi eră absolut nevinovat și lueră tocmai pentru potolirea răscoalelor; iar dacă, nu izbutise nu eră vina lui, căci eră prea tânăr în comună gat? pe e e = + Acest învăţătora înfiinţat bancă populară şi magazin de consum, cari sunt administrate și conduse de el în modul cal mai corect ; 
2) Const. Poenaru, definitiv, la şcoala din comuna Brăneşti, foarte bun îavăţător, a fost bătut de jandarmi în faţa elevilor, deşi eră absolut nevinovat. A fost bătut şi la Balș în 7 rânduri și luat în râs de căpitanul de jandarmi, Bilciurescu ; 
3) G. Vasilescu, definitiv, la școala din Balş, directorul revistei » Vorbe bune:, a fost bătut în mod sălbatec de către jandarmi, într'o noapte întreagă ; , | 4) Chiril Pretorian, definitiv, la şcoala din Găvăneşti, a fost adus la Balş și bătut ca hoţii de cai, al care încercase să potolească pa sătenii cari au dat foc conacului d-lui proprietar 4. Stoenescu ;. 
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5) L. Iliescu, definitiv, la şcoala din comuna Piatra, ca să scape 

de maltratări a trebuit să stea în Bucureşti, cheltuindu-și micile 

sale economii. Jandarmii îl urmăreau să-l împuște ; 

6) 1. Călin, definitiv, la şeoala din Gura-Padinei, a fost purtat pe 

drumuri și ar fi fost bătut, dacă nu prindeam de veste la timp. 
————.—— 

JUDEŢUL SUCEAVA 

Anexa No. 65 

Din raportul revizorului şcolar. 

a) Invăţătorii şi preoţii, implicaţi în răscoale : 

Dintre toţi preoţii din acest judeţ, singur preotul Haralambie 

Tătaru, dela parohia Corbi, comuna și plasa Liteni, a fost acuzat 

ca instigator și a fost suspendat din toate lucrările preoțești până la 

judecare ; iar dintre învățători, nuraai Const. Dohotariu dela școala 

comunală Horodniceni, comuna şi plasa Brădăţelu, e învinuit pentru 

tentativă de provocare la răscoală. 

b) Invăţătorii şi preoţii cari au lucrat la potolirea răscoalelor: 

Toţi ceilalți preoţi şi învăţători au fost propovăduitorii păcii şi 

astfel se face că în aţest judeţ, răscoalele nu s'au întins. 

Din relațiunile procurorului de Suceava. 

_ „Din cercetările făcute până în prezent, nu sunt dovezi că preotul 

Haralambie Tătaru să fi avut vr'un amestec în răscoalele ţărăneștic . 

Anexa No. 66 

Din raportul protoieriei. 

„La potolirea răscoalelor ţărăneşti din acest judeţ sau distins 

prin predici şi sfaturi folositoare preoții : 

Vasile Florescu, paroh la Ruginoasa ; 

Dimitrie Sofronie, paroh la Lespezi ; 

Gh. Slătineanu, » n Heciu-Lespezi; 

Nicolae Florescu, _„  » Paşcani; 

Victor lonescu, n» Săveşti; 

  

- IUDEŢUL TECUCI 

Anexa No. 67 

Din raportul revizorului şcolar. 

a) Invăţătorii, şi preoții implicaţi, în, răscoale : 

4) C. Iftimie, învăţător la școala din comuna Lieşti. 

9) D. Şendrea, învățător la şcoala din comuna Lieşti, cătunul 

Şerbăneşti. 
|
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3) Î. Cruceanu, învăţător la școala din comuna Lieşti, cătunul 
Șerbăneşti, 

4) [. Motaş, învăţător suplinitor la şcoala din comuna Hobomocea, 
cătunul Lespezi. 

Aceştia au fost citați înaintea parchetului, însă acuzaţiunile ce li 
Sau adus au fost cu totul neîntemeiate şi deci nau avut nici o ur- 
mare pentru ei. - 

b/ Invăţătorii şi preoţii cari au lucrat pentru potolirea r&s- 
Ă coalelor : . | 

1) 1. Dumitrescu, învăţător la şcoala din comuna Buceşti, cătunul 
Vultureni, împreună cu preotul Ștefan Lungu, cari prin cuvântări 
şi sfaturi au liniștit mult spiritele agitate, 

2) C. V. Ciobotaru, învăţător la şcoala din comun Matca, împreună | 
cu preotul I. Prohib, cari adunând pe oamenii mai bătrâni şi pe ve- 
terani, prin cuvântările ţinute și sfaturile date locuitorilor la bise- 
rică și la şcoală au oprit mişcarea sătenilor cari se răsculaseră. Me- 
ritul lor este cu atât mai mare, cu cât locuitorii comunei Matca sunt 
recunoscuţi ca cei mai buclucaşi. = os 

3) M. Trandafir, învăţător la școala din comuna Movileni, care a 
sfătuit pe rezerviști să meargă la datoriile lor, iar pe locuitorii cari - 
se răsculaseră să reclame paşnic, pe cale legală, ceea'ce au şi făcut 
după sfatul lui, evitându-se răscoala. E 2 

4) M. C. Dumitriu, învăţător la şcoala din comuna Cozmeşti, că- 
tunul Cozmeștii-Deal, împreună cu preotul Ion Dămăceanu, cari au 
mers din casă în casă, când s'au răsculat sătenii, şi prin cuvântări şi 
sfaturi i-au oprit dela devastări şi i-au liniștit. 

  

JUDEŢUL TELEORMAN 

Anexa No. 68 
Extract dintr'un raport al prefecturii. 

„Mai în toate satele aduse la calea cea bună a legilor, ţăranii au 
cerut ca petiţiunile şi scrisorile lor de tânguire către cei mai mari 

„să le fie făcute de învăţător; | 
Din faptul scrierii acestor petiţiuni, Sa făcut un grav act de acu- 

zaţiune împotriva învăţătorilor. 
O astfel de acuzaţiune s'a adus și învățătorului [. Ionescu, din 

comuna Râioasa, judeţul Teleorman, înaintându-ni-se în original o 
jalbă a obștei de acolo, scrisă de mâna învățătorului, către proprie- 
tarul moşiei. | : 

Am însărcinat atunci pe dată pe d. revizor respectiv, ca să-mi 
ancheteze cazul, și iată ce ni s'a referat cu privire la aceasta: . +4 

„La ordinul d-voastră, prin care ni se înaintează alăturata seri- 
” soare, făcută şi scrisă de învățătorul Î. Ionescu, în numele obștei 
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locuitorilor, şi conformându-mă rezoluţiunii pusă de d-voastră, am 

onoare a vă răspunde : 

Am căutat dela început a luă informaţiuni în privința activităţii 

învățătorului 1. lonescu din Râioasa, în timpul răscoalelor. 

D. Căpitan Angastato, arendașul moşiei Râioasa, în primul rând 

declară că mare cuvinte de laudă în deajuns pentru învățătorul I. 

lonescu, căruia datorește — poate —, faptul că locuitorii din această 

comună nu s'au dedat la devastări, ca vecinii lor. . 

„... în comuna Râioasa arm constatat că n'au avut loc devastări ori 

incendii. | 

Atât învățătorul, cât şi preotul și primarul comunei ne afirmă, 

că în interesul liniştării spiritelor cari începuseră a se turbură, și 

după ce au căutat să-i liniștească prin sfaturi, au consimţit să le 

servească de interpreţi ai dorințelor lor, făcându-le pefiţiuni și scri- 

sori către arendaşi, proprietari și autorități. 

Anexa No. 69 

Raportul revizoratului şcolar. 

a) Invăţătorii şi preoţii implicaţi în răscoale : 

Preoţii: N. Constantinescu din com. Pielea, Dumitru Brânceanu 

din Găuriei, Al. Minculescu din Lieuriei, D. Popescu din Bragadiru 

şi Dragne Stăneseu din Beiu. Dintre acești preoţi, toţi au fost li- 

beraţi, afară de Dragne Stănescu din com. -Beiu, care a fost arestat 

pentru a doua oară, fiind găsit într'o cârciumă, unde vorbiă săte- 

nilor, aţâţându-i. 

Invăţătorii: P. Pencescu- Găuriei, T. Mândroceanu- Piatra, G. 

TPănăsescu-Pielea, I. Gheţu-Bragadir, Al. Stroescu-Orbeasca de 

Jos, D. Popescu-Pielea-Mârzăneşti, M. Udma-Elisabeta, 1. Bărbu- 

lescu-Dulceanea şi I. Iliescu- Poroschia. 
Dintre aceşti învăţători au rămas arestaţi cu mandate şi confir- 

mate de tribunal numai 'T. Mândroceanu din comuna Piatra și Al. 

Stroescu din comuna Orbeasca-de-jos, fiind găsiţi vinovaţi că au în- 

demnat pe săteni la răscoală, acuzaţiuni întemeiate pe mărturii şi 

probe de fapt. | 

In ultimul moment aflăm că ar fi grave indicii de culpabi- 

"litate împotriva învăţătorilor : 
C. Palanga, din comuna Cervenia, care ar fi dat el însuș locuito- 

rilor actele din primărie, spre a le arde în mijlocul şoselei ; 

"D. Pătraşcu, dih comuna Udupu, învinuit că ar fi pus în legătură 

pe învățătorul Al. Stroescu, dela Orbeasea-de-Jos, cu Al Vălescu dela 

Viaşca, care se află arestat la Giurgiu cu V. Cogălniceanu, și învă- 

țătorul Z, Barbu dela comuna Pârlita, invinuit pentru acelaş lucru. 

- In privinţa acestora, precum și a celorlalți învățători, cari au fost 
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arestaţi și liberaţi în urma interogatorului luat, instrucţia nu e ter- 
minată și de rezultatul ei Vă vom comunică la timp. 

b) Invăţătorii şi preoţii cari au lucrat la potolirea vrăsevalelor : 

Preotul: Anton Popeseu, din com. Cervenia, care îmbrăcându-se 
în odăjdii, a ieșit înaintea devastatorilor, cari veniseră a-l luă cu ei. 
Cu toate loviturile primite şi amenințările ce i sau făcut că i se va 
da foc averii, numitul preot cu o linişte admirabilă le-a oferit lumâ- 
nare şi chibrituri, zicându-le : „Puteţi să-mi daţi foe sau să mă omo- 
riţi, la fapte rele nu voiu merge cu voi“. Aceasta a avut ca efect 
micşorarea în mod simţitor a numărului devastatorilor. 

Preotul I. Uimeanu, din comuna Ologi, cătunul Secara, a jucat 
acelaș rol ca şi precedentul, obținând aceleași rezultate. 

C. Niculescu, învăţător definitiv la Școala din comuna Băneasa, 
care prin atitudinea sa a preintâmpinat ca şătenii să se dea la jafuri și 
incendii. D. arendaș Victor Suditu ne-a afirmat că dacă în comuna 
Băneasa nu s'a întâmplat nimic, aceasta se datorește numitului în- 
vățător. 

Această declaraţiune s'a făcut fiind faţă d. prefect local, d. admi- - 
nistrator financiar şi comandantul jandarmilor locali. 

Filimon Grigorescu, învățător suplinitor la şcoala din comuna 
Storobăneasa, care, după afirmaţiunile d-lui proprietar N. Racotă, 
a lucrat pentru preîntâmpinarea răscoalelor, neavând loc în această 
comună nici o devastare sau incendiu. 
” Ceilalţi învățători, cu toată afirmaţiunea lor contrarie, sau au 
avut un rol pasiv sau au părăsit comuna. S'ar mai putea cel mult 
presupune că învățătorii din comunele: Serivoştea, Salcea, Bog- 
dana, Măldăeni, Liţa, Saele, Vânători, Merișani, Popeştii-Pa- 
langa, Segarcea-din- Vale, Segarcea-din-Deal, Bucov-Adunaţi, Mă- 

„gurele, Râioasa, Odaia, Flămânda, Papa, Miroşi, Traian, Băl- 
jați, Strâmbeni-Căldăraru, Uda-Paciurea şi. Pleaşov, unde n'au 
avut loc devastări, au lucraţ la potolirea răscoalelor. In tot cazul, se 
afirmă că liniștea din numitele comune se datorește intervenirii la 
timp a forței armate. 

c) Invăţătorii şi preoţii cari au suferit pagube şi maltratări de 
"pe urma răscoalelor : | 

N. Priţescu, din comuna Belitori, căruia i s'a spart casa şi furat 
obiectele din casă, fiind fugit la Roşiori. P, Stroeseu, din comuna Peret, 
care abiă a scăpal din mâinile devastatorilor, după ce a primit mai 
multe lovituri s'a refugiat la Roșiori și de aci la Bucureşti, unde a 
fost arestat și pe urmă liberat. Şi acestui învăţător i a devastat lo- 
cuinţa, furându-i-se cărţi şi bani. I. Teodorescu şi E. Sărăţeanu, de 
la comuna Plosca, cari de asemenea au fost bătuţi de răsculați. Pr. 
1. Popescu, învăţător la școala din comuna Gărăgău, căruia i s'a ars   
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productele ce le aveă, și G. Abramescu, din comuna Perii- Râioşi, care 
a fost grav bătut de răsculați, pentru care a stat 17 zile la spital. 

d) Invăţătorii şi preoţii cari s'au sustras dela datoria de a lucră, 
pentru patolirea răscoalelor : 

D. Stănculescu, din comuna Belitori ; Pr. G. Bălăceanu, din co- 
 muna Putinei; D. Voiculescu, din comuna Liţa ; M. Gănescu, din 

- comuna Ologi; 1. Comănescu, din comuna Ologi ; Al. Gruianu, din 
comuna Dracea şi Gr, Voiculescu, din comuna Viişoara . 

Ţin a nai adăugă că din nenorocire în acest judeţ numărul supli- 

nitorilor, recrutaţi la voia întâmplării, e prea mare. 

Ss 

Amexa No. 70 

Extract dintr'o scrisoare privată din Peret (Teleorman) către 
un elev de şcoală normală din București. 

»Scumpe vere, 

. Oh, de ce să vezi în Peretu nostru | O durere de inimă ne- 
uitată, să fii o părere, să vii acum să priveşti dela școală în curtea 
boierească, să vezi, să nu mai vezi. 

„Pământul negru; a ars tot, până când şi porii i-au scos să- 
tenii ... .. 

ala P, Strooseu (învățătorul) : a surpat mobila şi i-a "rupt banca 
populară. L-a lăsat sărac. Pe când P. Stroescu, bătut bine de locui- 
“tori, a dispărut în Bucureşti unde e arestat, i-a zis că e spion . 

Școalele sunt pustii de învățători. D-şoara (învăţătoare) a scăpat 
julită şi a fugit la Roşiori .. . . . . . . .  .  .  ..... 

„Dacă om scăpă cu vieaţă, îţi voiu mai scrie până la ultimul ceas. 

Anexa No. 71 

Din relațiunile d-lui P. Stroescu, învăţător la Peretu. 

lată ce scrie și d. P. Stroescu, în urma tuturor celor întâmplate: 
+ În aceşti doi ani din urmă, de când conduc şcoala şi funcţionez 

la ultieaa clasă, am dat, în 1906, 49 absolvenţi şi în acest an 48. In 
total 97. 

„Dar ca să ajung aici, a trebuit să aplic obligativitatea (cu pru- 
dență bine înţeles). Am avut însă după urma ei pierderi şi morale 
şi materiale. 

„Sătenii în timpul răsvrătirii ra'au lovit, m'au alungat din sat, 
mi-au devastat casa, furându-mi-se 400 lei ai băncii populare, al 
cărei cassier sunt,



. 
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Urmând însă pilda neîncetatei și obositoarei d-voastră activităţi 

pentru şcoalele ţării, nu m'am descurajat încă şi oricât de ingrată 

îmi fac de astădată răsplata muncii, voiu continuă cu aceeaş 

energie, îndeletnicirea mea în şcoală. “ 

Anexa No.72 

Din raportul revizorului şcolar. 

Nici un. învăţător și nici un preot n'a fost implicat în răscoale. 

a) Învăţătorii şi preoţii cari au lucrat la potolirea răscoalelor: 

Ion Gheorghiu-Major şi Const. Coman, învățători, şi preotul St. 

Popescu, tustrei din târgușorul Plopana, au preîntâmpinat răscoala 

în localitate şi au înfrânat devastaţiunile începute de două cătune ale 

acelei comune -şi alţi devastatori din judeţele Bacău şi Vasluiu. 

Aceştia, pe când agitaţiile de prin comunele vecine începuseră să 

aibă răsunet și prin aceă comună, cu cuvântul lor au ţinut liniștite 

spiritele; iar când o bandă de răsculați din judeţele Bacău și Vaslui 

năvăliseră asupra Plopanei şi o devastase, au organizat împreună cu 

primarul și notarul, o gardă civică şi cu riscul vieţei au prins şi are- 

stat 16 inşi, punând pe fugă pe ceilalți. 
Asemenea, cu bărbăţia și sfaturile lor au oprit pe răsculații a 

două cătune de a devastă acel târguşor. Aceşti trei dintre organiza- 

torii gardei civice au veghiat înarmaţi, zi şi noapte, până când a sosit 

armata şi după sosirea armatei au secundat-o cu cuvântui lor. 

Aureliu Sona, învăţător, şi preotul Zaharia Raianu, din târgu- 

şorul Murgeni, cu cuvântul au ţinut liniştite spiritele ia localitate 

şi, împreună cu primarul, organizând o bandă civică după modelul 

celei dela Plopana, au ferit aceă comună de a fi devastată de cona- 

curile vecine Schineni şi Blăgești cari stăteau gata să năvălească. 

Invăţătorii : Gr. Coatu [Banca/, Teodor Popovici şi preotul C. 
Buiuc [Odaia-Bursucani- Griviţa], Gh. Mihalachi. (Şendreşti). 
Ioan Buhnus (Blăgeşti-Igeşti], loan Donca (Rânzeşti], Ștefan 
Casu, I. Stratulat şi I. Cotoranu (Cârja], au contribuit mult cu 
sfaturile lor la liniștirea spiritelor din satele lor. 

d] Invăţătorii şi preoţiiăeari au suferit maltratări pe urma 
răscoalelor ; 

Dintre învăţători, numai Gr. Perianu, divigintele şcoalei din 

Costeşti, a suferit maltratări nu grave, dela răsculații contra evrei- 

lor arendaşi şi coraercianţi din aceă localitate, găsindu-i vină că nu 
încetează cu amenzile şcolare. 

Afară de aceasta, învățătorul D. Scântee (Pueşti) a fost pălmuit - 

de locoţenentul Vâlcu, comandantul detașamentului de soldaţi, în- 
sărcinat cu potolirea spiritelor şi înfrânarea instigatorilor. 

  

 



Învățătorul D. Scântee a căzut în greşeală de a dezaprobă în pu- 
blic, de faţă cu acel ofiţer, măsurile severe luate de armată pentru 
preîntâmpinarea răscoalelor, chiar în timpul aplicării lor. - 

Anexa No. 73 

Adresa prefecturii de Tutova către învățătorul T. Popovici, 
din comuna âăriviţa. 

„Luând cunoștință de silințele puse de d-voastră pentru paza 
liniştei în comuna Griviţa, Odaia-Bursucani, şi de modul inteligent 
şi patriotic cum aţi lucrat în această. împrejurare, vă aduce mulţu- 
miri în numele guvernuluic. 

Anexa No.74 

Din raportul protoieriei. 
„Deşi aceste nenorocite răscoale au fost gata a isbucni în mai 

multe părţi ale județului, în nici una însă din acele localităţi, preoţii 
şi celălalt cler, nu numai că n'au luat parte cu răsculații, ci din 
contra, au făcut tot ce le-a stat prin putință a linişti pe răsvrătiţi, 
chiar cu riscul vieţii lor. 

Următorii preoți au lucrat la potolirea răsvrătirii : 
Preotul Ştefan Popescu, din comuna Plopana, a fost grav mal- 

tratat de răsculați; Economul Ion G. Filip, din comuna Pueşti ; 
Sach. Maxim Topală, din comuna Costeşti, a fost bătut şi insultat 
de răsculați; Sach. Panainte Corciovă, din comuna Puntişeni, 
parohia și comuna Puntişeni, fiind vecină cu parohia şi comuna 
Costeşti, unde sătenii s'au dedat la devastări, ambii preoţi din Pun- 
tişeni, au sculat pe locuitori și înarmaţi au venit la hotarul comunei 
din spre Costeşti, oprind valul furios al răsculaților din Costeşti să 
nu întindă incendiul revoluţiunii în comuna Puntişeni şi de aci la 

“toate comunele din sudul judeţului; Preotul GA. Teodorescu, din 
comuna Puntişeni; Economul Gh. Paladi, din comuna Sendreşti ; 
Preotul Jon A. Dumbravă, din comuna Schineni; Preotul Necol. 
Dumbravă, din comuna Schineni; Economul Pav. Strătulescu, din 

_ Murgeni; Preotul Zaharia Nasie, din comuna "Murgeni ; Preotul 
Dimitrie Codreanu, din comuna Epureni ; Preotul Ion Niţă, din 
comuna Pogoneşti, au oprit pe răsculații din Iveşti (judeţul 'Tutova) 
a pătrunde în Pogoneșşti şi a mijlocit la încheierea învoelilor agricole 
între locuitorii din Pogoneşti şi arendaş; Sache Ion Negrea, din 
comuna Unteşti, Preotul Enache Telebaşa, din comuna Banca; 
Preotul Const. Lepădatu, din comuna Banca ; Sachelar. Const. 
Chirileseu, din comuna Blăgeşti, au oprit pe răsculații din judeţul 
Covurluiu a pătrunde în județul Tutova. Economul Necul Buţa, din 
comuna Cârja; Preotul Vasile Lupan, din comuna Stănueşti; Sache
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Gr. Pascal, din comuna Avrămeşti; Eeconomul Const. Tudorescu, 
din comuna F'runtişeni; Sachelar. Const. Buiuc, din comuna Odaia- 
Bursueani; Sach. Const. Antonovici, din com. Floreşti ; Econ. Gh. 
Ciorăscu, din comuna Bogdana“. 

———.— 

JUDEŢUL VÂLCEA 

Anexa No. 75 

Din raportul revizorului şcolar. 

I. Invăţătorii şi preoţii implicaţi în răscoalele ărăneşti : 
M. Fopescu, învăţător în comuna Făureşti, şi 1. Stoenescu, învă- 

țător-suplinitor în comuna Laloş, cătunul Berbeşti, ambii se află în 
arestul preventiv al judeţului. ! 

Justiţia nu s'a pronunţat încă asupra vinovăției lor. 
Preotul învățător Gh. Nicolaescu, din comuna Pietrari, iarăş 

pare a se fi făcut vinovat de slăbiciune morală și nepăsare în tia- 
pul răscoalelor. 

II. Invăţătorii şi preoţii cari au lucrat la potolirea sau 
preîntâmpinarea răscoalei : 

Din rapoartele învăţătorilor, primite la acest revizorat, şi din cer- 
cetarea personală la fața locului, făcută de către subserisul în cele 
26 comune inspectate, reiese în mod neîndoios că dascălii vâlceni, 
în marea lor majoritate, au desfășurat în toată perioada răscoalelor 
țărănești o activitate călăuzită de un zel şi o pricepere vrednică de 
apostoli ai luminii, păcii şi concordiei, cu alte cuvinte de adevărații . 
servitori ai patriei și învăţători ai neamului. 

In această ordine de idei, îmi veţi îngădui, domnule ministru, a Vă 
semnală aci fragmente din câteva rapoarte ale dascălilor fruntaşi: 

a/ Din raportul No. 77 al d-lui diriginte al şcoalei mizte din Ză- 
treni, I. Popescu. »In această localitate am mândria sufletească că 
n'a fost nici o agitaţie. Este o răsplată morală prețioasă pentru 
munca desfășurată de mine în decurs de 20 ani. O turburare neno- 
rocită ar fi însemnat slăbiciunea prestigiului meu, ar fi arătat că 
munca mea n'a dat roadele așteptate. Las la o parte munca de 
şcoală, școala de adulţi, conferințele populare, corul bisericesc, prac= 
tica agricolă prin grădinuţele şcolare, cultivarea încrederii generale 
prin ajutarea celor buni pe toate căile şi corecţionalizarea celor în: 
dărătnici, ete. Cu alte cuvinte, întreaga mea activitate şcolară şi 
socială. Las la o parte mijloacele întrebuințate de ocaziune pentru 
preîntâmpinarea agitaţiilor: adunând toată lumea la biserică, con- 
form cireulării onor. minister, unde am vorbit cum am putut mai 
bine, deschizând sufletele credincioșilor mei săteni şi turnând în- 
tr'ânsele picătură cu picătură balsamul convingerii, că eo rătăcire 
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ca se face aiurea, etc, Prin acestea am smuls lacrimi din ochii 
tutulor şi am obţinut revolta sufletească a tutulor, contra actelor de 
sălbătăcie fără seamăn petrecute în alte părți. 

Pentru subscrisul este importantă reforma economică întreprinsă 
prin banca populară »Olteţul« din această comună, înființată numai 
de 3 ani, care a ajuns la capitalul de 190.000 lei, desrobind pe să- 

teni de camătă, făcându-i să aibă vite, unelte de muncă, gospodării 
mai bune, pământ în fine. Astăzi banca. „Olteţulu voește ca prin 
asociaţii cooperative, în toate direcţiunile, să cumpere vite de pră- 
silă și să le ofere gratuit tutulor sătenilor; să răspândească cultura 
livezilor artificiale, prin distribuire de sămânță gratuit; să înființeze 
concursuri agricole de pomicultură, de viticultură, de creșterea şi 
îngrijirea vitelor, în fine un magazin de consum pentru vânzarea 

productelor localităţii în comun. 
Pentru îndeplinirea tutulor acestora, banca »Olteţul« are putere 

şi oameni de iniţiativă nu-i lipsesc. 
Subscrisul e hotărit să-şi închine toate puterile în direcţiunea 

activităţii economice pentru binele mulţimii. La sate trebue lumină 
destulă prin şcoale bune și numeroase, trebue cultură economică. 
Astăzi ţăranul este cu totul slăbit fiziceşte și amărit moralicește, 
de oarece nici notarul, nici primarul, nici inspectorul comunal, nici 
moașa, nici medicul de plasă, nici judele de ocol, în pluralitatea 
cazurilor, nu se uită la el ca la un om, ci ea la un câine, luându-l 
tot cu sburătura, iar nu cu o vorbă dulce, care mult poate aduce pe 
oricine pe căile bune şi senine. De aceea el a căzut într'o piroteală 
adâncă ; nu știe să muncească, nu vrea îndestul ca să muncească ; 

„mare vite, n'are scule, n'are sămânță, a pierduţ simţul economie şi 
„gustul bunului traiu.. 

Această adâncă şi îndelungă obidă sufletească a produs în mintea 
celor mai mulţi săteni o groaznică confuziune : ei cred că le lipsește 
pământul, pe când chiar puţinul ce-l au rămâne nemuncit, iar ei se 
dedau la jafuri. 

In organizarea economică a stării și a muncii săteanului român 
stă nodul chestiunii agrare, Trehbue ca activitatea economică a să- 
teanului să fie mereu împinsă pe terenul cel sănătos, prin oamenii 
din jurul său, cari să devină apostolii cauzei de relevare a săteanului 

sub toate raporturilez. 
b/ Din raportul No. 58 al d-lui V. Bucheru, dirigintele şcoalei din 

Prundeni, pendinte de comuna Zăvideni-Călina, reiese în mod vădit 
că acest dascăl fruntaș a lucrat dia răsputeri pentru potolirea spi- 
ritelor consătenilor din tustrele cătunele menţionatei comune, căci 
iată cum expune situaţiunea: 

„În toiul răscoalelor şi davastărilor din comunele limitrofe Dră- 
goești şi Sâmbureşti din judeţul Oit, zi şi noapte am fost necontenit 
printre sătenii mei, ori pe unde îi vedeam adunaţi în grupuri, sfă- 
tuindu-i a nu se luă după exemplele nenorocite ce zăriau înaintea 
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ochilor lor. Sfaturile mele au fost ascultate cu desăvârșită încredere, 

prin ascendenţa ce am dobândit asupra-le, cu. ocaziunea luării în 
arendă de către obștea locuitorilor, a moșiei Statului, din mâinile 
unui speculator oneros, care în câţiva ani dearândul îi adusese la 
sapă de lemn şi la desperare. Numai așă se explică că în această 
comună nu s'a semnalat nici cel mai mic început. de neorândueală, 

Paralel cu mine şi cu aceeaș dragoste de binele locuitorilor au 
lucrat: N. Băjenaru, din Călina; C. Popescu, din Zlătărei; Gh. Di- 
diescu, din Pişcălia; 1. Didiescu, din Voiceşti, şi preoţii: Gh. Fo- 
lescu, din Călina; Th. Ionescu, din Zăvideni, și în special preotul 
Th. Bălăşel, din satul Ştefăneşti, comuna Zlătărei, cari cu prețul 
vieţii lor erau hotăriţi a sta în mijlocul sătenilor, îndemnându-i la 
liniște. Laudă deci se cuvine acestor harnici și buni tovarăși de 
luptă ai învățătoriloru. 

Ast-fel încheie d. V. Bucheru raportul său despre activitatea des- 
fâşurată în perioada răscoalelor ţărăneşti în toate comunele de pe 
toată linia Oitului dintre R.-Vâlcea și judeţul Romanați. |. 

€] Din raportul No. 102 al d-lui director gal şcoalei mixte din . 
Ocnele-Mari, ]. 1. Gabrielescu, şi dintr'al d-lui diriginte al şcoalei 
din Ocniţa, R. Demetrescu, cu No. 62, reiese în mod clar că locui- 
torii târgoveţi din Ocnele-Mari și Ocniţa își arătau nemulţumirea 
către administraţiunea comunală - de atunci, pentrucă nu li se fac 
şosele, li se iau dări prea grele și taxe prea urcate pentru tăierea 
vitelor în abatorul comunal, etc. Cu toate aceste elemente de ne- 
mulţumire ale locuitorilor, zice d. Gabrielescu, în această comună, 

ca şi prin toate cele vecine, a fost menținută ordinea și liniștea prin 
mijloacele următoare: 

„Am întrunit în ziua de 19 Martie peste 500 oameni, membri ai 
“băncii populare, și timp de 2 ore i-am convins că prin foc și jaf nu 

se pregăteşte decât jalea și pieirea scumpei noastre patrii.: Le-am 
cetit și explicat manifestul guvernului liberal, în așă fel încât toţi 
Sau despărțit de noi dascălii plângând şi blestemând pe toţi aceia 
cari voesc rușinea și pieirea ţării noastre, și cari prin faptele lor 
nebuneşti vor să aducă la noi armate străine, foc, foamete, sărăcie, 
boale și moarte cumplite. Această influență sau ascendență asupra 
obștei o datorez conduitei mele în mijlocul lor, în mai mult de 15 
ani, şi mai ales băncii populare înfiinţată de: mine în 1904. Cu 
multă satisfacţiune Vă mai raportez că, în ceeace priveşte potolirea 
spiritelor în comunele învecinate, a lucrat alături de mine şi cu 
același zel: harnicul diriginte al şcoalei din Ocniţa, d. R. Deme- 
trescu, împreună cu ceilalţi colegi din comunele vecine, ca: Î. Bă- 
descu, din Mihăeşti; Al. Diaconescu, din Bârseşti-Căzăneşti; Gr. 
Mateeseu şi M. Săndulescu, din Govora, L. Novac, din Buneşti, și 
I. Alezandrescu, din Titireciu, împreună cu cucernicii preoţi M. 
“Teodorescu şi C. Rădulescu, 

4) Din rapoartele cu No. 64, 33, 4, 16, 141, 49, 74, 42 ale      



d-lor diriginţi: D. Rădulescu, dela Stăneşti; Gr. Rădulescu, dela 
Văleni; Th. Prisiceanu, dela Oteteliş; I. Gădeanu, dela Nisipi; 
N. Popilian, dela Lădeşti- Ciumagi; C. Constantinescu, dela Băr- 
băteşti; C. Șerbănescu, dela Creţeni, şi 1. Bărbulescu, dela Dăeşti 
(adică pe toată linia Luncavăţului şi: Cernii), reiese că pretutindeni 
a fost linişte și că graţie ascendenţei și zelului, ca şi priceperii aces- 
tor harnici dascăli, sătenii în consfătuirile ce au avut cu domnii în- 
văţători, în perioada răscoalelor, au dat probe de încredere nemăr- 
ginită, 

Din raportul tuturor diriginților din partea muntoasă a judeţului 
nostru reiese că a domnit aceeaș stare de liniște şi potolire a spiri- 
telor în tot timpul răscoalelor ţărăneşti din celelalte părţi ale ţării, 

Din aceste trei cazuri izolate reiese în mod clar, domnule ministru, 
că învățătorii vâlceni, îa marea lor majoritate, au fost la înălțimea 
misiunii lor de apostoli ai luminii și ai păcii, în perioada nespus de 
grea a răscoalelor țărănești, fiind de cel mai vădit folos consătenilor 
lor şi servindu-le drept pildă vie de ordine, respect de avutul altuia 
şi supunere Ja legile qării,—cu alte cuvinte, contribuind într'un grad 
destul de însemnat la propaşirea tuturor instituțiunilor menite a da 
ţării liniştea, siguranţa şi renumele de stat civilizat. 

Devastările mai sus pomenite s'au săvârșit în ultimele zile ale fos- 
tului guvern (12 și 13 Martie) şi la 16 Martie, noul prefect, d. AL, 
Crăsnaru, omul cel mai iubit şi cunoscut de toţi din Vâlcea, sosind 
la faţa locuiui și dând ochii cu răsvrătiţii, cu toţi au căzut în ge- 
nuchi, rugându-l de iertare și făgăduindu-i păstrarea liniştii şi a or- 
dinei cele mai desăvârşite. 

In primele cinci ziie de prefectoriat, d. Al. Crăsnaru a cutreerat 
în automobil aproape toate satele judeţului, aducând la cunoştinţa 
locuitorilor schimbarea regimului, cercetând cu atenţiunea și buna- 
voinţă ce-l caracterizează toate păsurile îndreptăţite ale locuitorilor, 
în raporturile lor cu arendașii şi proprietarii, și asigurându-i că li se 
vor satisface cererile, 

Popularităţii și integrităţii d-lui prefect Crăsnaru, ascendenţei ce- 
lor mai mulţi dintre învățătorii vâlceni, a câtorva dintre preoţi, și 
purtării omenoase şi blânde a câtorva domni proprietari se dato- 
reşte faptul că în judeţul Vâlcea, tunul nu a bubuit, glonțul nu 
“a cheltuit cu atâta dănrnicie, ca în alte județe; omoruri și rava- 
gii n'au încremenit vederea ca în Mehedinţi, Vlaşca, Dolj, Olt și Te- 
leorman. 

Nu sa trimis pe cea lume nici un învăţător, nici un preot, nici un 
locuitor și nimeni afară de cei șapte proprietari și arendaşi menţio- 
naţi, n'au suferit pagube dela răsculați. 

În definitiv, nimeni n'a fost maltratat de ei. 
Această stare de lucruri, relativ foarte îmhbucurătoare, nu se da- 

toreşte, d-le ministru, decât prudenţei şi tactului d-lui prefect Crăs- 
paru și a întregului aparat administrativ, d-lui colonel Cantea, co-
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mandantul trupelor din localitate, și membrilor corpului didactic din 
Vâlcea, cari și de data asta prin activitatea destăşurată de ei, îna- 
inte ca şi în perioada răscoalelor, au știut a-și arătă vrednicia faţă 
de binevoitoarea d-voastră atenţiune şi grijă ce le purtaţi; pentru care 
Vă aduc, prin subscrisul, asigurarea profundului lor respect şia celui 
mai neclintit devotamentu. 

Aneza No. '76 

Din raportul protoieriei. 

„Preoţii îa genere au fost la înălțimea datoriei lor de potolitori ai 
răscoalelor şi numai datorită energiei multora din ei sau pravenit 
răsvrătiri şi jafuri în foarte multe părţi. 

Printre cei ce au desfășurat mai multă activitate cu ocaziunea 
răscoalelor, pot cită pe preoţii: Gh. Folescu, din Călina; Th. Bălăşel; 
din Ştefăneşti; C. Rădulescu, din Locusteni;, Gh. Diaconescu, din 

Popeşti şi preotul Marin Ursescu, din Cireşu. Dar cu tot devota- 
mentul preoţilor, pentru pacea și răsvrătirea poporului învrăjbit, 
totuș nu au fost scutiți de bănueala că ei au instigat în răscoale, 
din care cauză vre-o șeapte au avut de îndurat ameninţări cu împuş- 
cări, bătăi şi aspre anchete. 

Toţi au fost puși în libertate, câni li s'a constatat nevinovăţiau, 

  

IUDEŢUL VASLUI 

- | Anexa No. 77 

Din raportul revizoratului şcolar. 

„Nici un învăţător n'a fost implicat în răscoale, ” | 

a) Invăţătorii şi preoții cari au lucrat la potolirea răscoalelor: 

Învățătorul școalei din Codăeşti, d. Gr. Popovici, a ieşit înaintea 
mulțimii ce se îndreptase spre târgul Codăeşti, împreună cu prima- 
rul d. advocat Apostol și alţii ; însă cu toate sforțările nu au putut 
să-i împiedice de a devstă târgul şi mai cu seamă pe arendașul moşiei. 

Totuş de mare laudă este acest învățător care şi-a pus viaţa în 
pericol. 

Invăţătorul B. Manoilescu, din Şerboteşti, comuna Codăeşti, prin 
sfaturi bine alese a potolit pe consătenii săi de a luă parte la ravoltă. 

Ivăţătorul Joan Băbuşeanu din comuna Laza, împreună cu preo- 
tul Galaction, au liniştit pe sătenii din Laza ce se strânsese în număr 
mare, gata să devasteze ferma Laza a Statului. 

Invățătorul M. Trofin, dela Mieleşti, comuna Soleşti, a contribuit 
mult la potolirea spiritelor din satul său. 

Învățătorul şeoalei Dumeşti, comâna Todireşti, d. Mihai Gafencu, 

n
a
 

 



94 

în unire cu preotul şi învățătorul pensionar Costişanu, au contri- 
buit prin sfaturile lor a face pe locuitori să încheie tocmeli cu aren- 
daşul moșiei spitalului Sf. Spiridon. 

Invăţătorul Gh. Dimitriu, din Muntenii-de-Sus, a sfătuit în unire 
cu preotul pe locuitori să facă în liniște învoelile cu arendașul 
moșiei Academiei » Moara Grecilor«, La aceasta a contribuit mult şi di- 
rectorul Gh. Cotea, al școalei de agricultură „Agarici“ dela Moara 
Grecilor. 

Invăţătorul școalei din Pbăneşti, d. Gh. Adam, a ieşit împreună 
„eu sătenii înaintea celor ce veniau să devasteze proprietatea d-lui P. 

P. Carp şi i-au pus pe fugă. 
“ Merită menţionat și învățătorul suplinitor din Boaga, comuna 

Lipova, d. C. Livadaru, care a lucrat și lucrează pentru linişte. 
Na mai puţin a contribuit ca plugarii din orașul Vasluiu să fie li- 

niştiţi, preotul 7. Grigoriu, profesor la gimnaziu şi la școala profesio- 
nală, în unire cu Gh. Stoinescu, institutor la școala de băieţi No. 2, 

şi subsemnatul, 

b/ Invăţătorii şi preoţii, cari au suferit maltratări şi pagube 
pe urma răscoalelor, 

Singurul învăţător Gh. Costin, dela şcoala din Bălțați, comuna 
Tanacu, a suferit oarecare isbituri dela sătenii cari au devastat la 

arendașul /. Dobreanu, din Bălțați. 
Aceasta pentrucă s'a opus locuitorilor de a-i lăsă să devastezec. 

Anexa No. 78 

Din raportul.protoieriei. 

Nici un preot sau un alt servitor din acest judeţ m'a fost implicat 
şi dovedit ca instigator în nenorocita răsvrătire țărănească, precum 
se atestă și de d. procuror al tribunalului local. 

Următorii preoţi au distins în potolirea sau preîntâmpinarea 
răscoalei : 

Preotul D. Galaction, din comuna Laza. 
> Alexandru Vasiliu, n » Laza, 
a G. Luntrariu, 7 n: Ciorteşti, 
> Evd. Dimitriu, 3 a  Tăcuta,. 

"n Gh. Mogoş, n 2 Negreşti. 
n» C. Manoilescu, 2 » Brodoc. - 
n Dim. Patrichi, n. n Dobrovăț. 
a  lon Gherghiescu, » »  Bârzeşti, 
2 Const. Popovici, 2 „  —Bâvzeşii, 
n Gh. Darie, n » OTungujei, 
n Nicol. Pătraşcu, » n Codăeşti. * 
n Vasile Rotariu, » n Tanacu. 
» Gh. Resmeriţă,, _» n Todireşti.
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JUDEŢUL VLAŞCA 

Anexa No. "79 

Din adresa ministerului de justiție. 

» .. + D. procuror al tribunalului de Vlașca raportează că a de- 

schis acţiune publică contra învăţătorilor : 
Ionel Popescu, din comuna Cucurez, şi Stan Crudu, din Băbăiţa ; 

iar implicaţi în afacerea răscoalelor sunt învățătorii : Neagu Cara- 

gea, din Glavacioc, şi Radu Ionescu, din "Gălăţenii- Şoriceşti, şi 

preoţii: 
Dumitru Tecuceanu, din Gălăţeni; Mavin Dobrescu, din Creve- 

nicu ; Delcea, Călin, din Târnavele, şi Badea Cristescu, din Onceştii. 

Anexa No. 80 

„Din raportul revizorului şcolar. 

„La început erau acuzaţi mulţi învățători. În urma instrucției s'au 

găsit vinovaţi numai doi învățători, dintre care unul Stan M. Crudu, 

suplinitor la Băbăiţa, și I. Popescu, din Prunaru, titular. 

Despre mentalitatea acestor doi însă, se poate convinge oricine, 

îndată ce îi va cunoaște. Stan M. Crudu e o fire svăpăiată, cu o ima- 

ginaţie bolnăvicioasă, dovadă caietele lui de versuri şi nuvele intitu- 

lete : „Din goana vieţiic, ce s'au gât la perchiziția ce i s'a făcut. 

Un caiet de aceste nuvele am reţinut și noi ]a revizorat. 

Celălalt, 1. Popescu, o brută care a fost amestecat întrun 

furt de cai, pentru care fapt a fost şi exclus temporal din învăță- 

mânt şi mutat în Ialomiţa ; numai de vre-o câtevă luni a fost rein- 

tegrat şi numit la Prunaru. În afacerile sale particulare e un dezor- 

donat : şi-a cheltuit averea părintească în orgii. 

Aceştia sunt învățătorii cari au fost găsiţi până azi ca implicați în 

răscoale ; prin ordinul D-voastre No. 13.928 din 29 Martie 1907, 

Crudu a fost destituit, iar celălalt suspendat. 

Mai e un învăţător arestat, asupra căruia până acum justiţia nu 

a pronunțat: Radu Ionescu, din Gălăţeni i-Şoriceşti, titular. 

, Aceştia sunt învățătorii acuzaţi de instigaţii în răscoale. Dintr'un 

corp de 104 învățători, acuzaţi de instigaţii sunt numai 2 sau chiar 

şi 3, dacă numărăm și pe Crudu ca dascăl, ceea ce vine 1 la sută ; 

trebue pentru aceasta să se generalizexe și să se acuze toți învăţă- 

torii? 
“E o mare nedreptate ce li se face, e o mare vină pe nimic înte- 

meiată, ' si  
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a) Învăţătorii şi preoţii cari au lucrat la preintâmpinarea, şi 
potolirea răscoalelor : - 

Din raportul revizorului şcolar. 
In comuna Bila, învățătorul Z. Mărăcineanu, de cum s'au sem- 

nalat revoltele în Moldova, a început cu blândețe, cu vorbe bune printre săteni, și a reuşit să țină mulţimea în ordine. Învățătorul a 
petrecut nopţi dearândul prin mijlocul sătenilor, veghiând, punând 
streji şi îmbărbătându-i la linişte. Cu chipul acesta a reuşit să men- ţină ordinea în Bila, în tot timpul cât răsvrătirea pustiă în împre- 
jurimi, 

In comuna Babele, numai după sfaturile învățătorului s'au lini- știt locuitorii înfierbântați, cari erau tocmai gata să se unească cu răsvrătiţii din cătunul Sterea. 
In comuna Cămineasea, învățătorul G. Marinescu şi preotul N, 

Teodorescu au făcut adevărate minuni, pentru a ţine satul în linişte, 
După ce prin sfaturi şi prin înderanuri au potolit spiritele, apoi au organizat patrule, fixând posturi de apărare și înarmând satul dela mic şi până la mare. In raportul învățătorului, din care publicăm o 
parte mai la vale, se poate vedeă în geoere, cara eră planul generic de acţiune ai învăţătorilor în timpul răscoalei. 

In comuna Gostinu, învățătorul a dovedit o mare energie în pre- întâmpinarea răscoalelor. Nu sa mărginit a sfătui şi îndemnă numai pe sătenii din Gostin, ci în unire cu preotul din Gostin şi alţi preoţi, au cutreierat satele din împrejurimi: Jarcaleţii și Pietrele, pre- tutindeni ţinând cuvântări, stătuind și îndemnând pe ţărani la linişte. 
In comuna Dărăşti, învățătorul a desfășurat o activitate deose- bită pentru preintâmpinarea răscoalei, pentru care inspectorul co- 

munal respectiv i-a adus laude şi mulțumiri. 
In comuna Crevenicu- Răduleşti, învățătorul, mulțumită activi- 

tății sale morale pentru preîntâmpinarea răscoalei, a reuşit nu numai 
să potolească spiritele, dar a decis satul să se înarmeze și să pă- zească curtea, moara și magaziile proprietăţii, de amenințarea inva- ziunilor din satele vecine. | 

In .comuna Târnava-Comoara, cu toate sforțările învățătorului, 
nu s'a putut împiedică răscoala. 

Învățătorul a reușit însă să scape pe mătușa arendașului dela o 
moarte sigură, cu care priiej a fost ameninţat și el cu moartea ; dar 
a fugit și a stat ascuns mai multe zile. ” 

Invăţătorul A. Bârleanu, din comuna Măgura, a desfăşurat o inare activitate pentru potolirea spiritelor în satul lui, Ajutat de preotul Georgescu, a stat într”'una printre săteni, sfătuindu-i și 
arătându-le primejdia, ce vine peste ei. Și pe când furia răsvrătirii se întindeă pretutindeni, moșia Măgura rămăsese ca o insulă în mij- 
locul acelor valuri de foc și devastare. 

Raportul învățătorului este foarte atingător. Răsplata însă a fost 

”
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tristă pentru barnicul învăţător. Invinuirile și calomniile au fost mai 
puternice decât meritele Ju; ; şi în loe de mulţumire, învățătorul a 
fost arestat, trimis legat, şi după ce ă înaurat multe suferinţe şi umi- 
iri, a fost eliberat ca nevinovat. 

b) Învăţătorii şi preoţii cari au suferit pagube sau maltratări de 
pe urma răscoalelov : 

In comuna Trestienii-de-Sus învățătorul M. Slăvescu, care eră 
în concediu, n'a putut face nimic contra răsvrătiţilor. Prezentându-se 
la post după răscoale, a fost înjurat, insultat şi pus în genuchi în 
fața poporului care eră strâns la biserică. I s'a spart cutărul, furân- 
du-i-se o mulțime de lucruri. 

In comuna Putineiu învățătorul şi preotul D. Coltan au căutat, 
prin sfaturi, prin slujbe religioase, să ţină pe ţărani liniștiți... ; lu 
crurile păreau în stare normală până la 12 Martie. 

Sătenii au devastat pe proprietar... . 
După trecerea furtunii, învățătorul a strâns satul la primărie şi 

aci le-a vorbit și le-a cetit manifestul guvernului. 
Şcoala aceasta a fost cea mai crud lovită din tot judeţul. 1 s'au 

spart geamurile, s'au distrus două dulapuri, din cari Sau furat hârtii, 
tablouri, cărţi de ale bibliotecii. . . 

In comuna Blegeşti- Neamţu s'a devastat un han, proprietatea di- 
rigintelui şcoalei, de unde i s'a furat totul. 1 s'a devastat de aseme- 
mea şi o magazie. ! 

In comuna Stăneşti învățătorul şi colega sa au căutat prin toate 
mijloacele să potolească pe ţărani, dar ei se arătau foarte dârji. 

Venind tunurile, s'a devastat şi casa de locuinţă a învățătorului, 
furându-i-se 300 lei, din cari 160 lei ai băncii populare. 

Aceleaşi pagube le-a avut și învăţătoarea a doua. 
In comuna Scurta-Mare învățătorul a voit să oprească mişcarea, 

dar era să plătească cu viaţa această îndrăsneală. Răsculaţii i-au de- 
vastat cu desăvârșire casa, făcându-i pagube de peste 1.500 lei. 

“ In comuna Talpa-Ogrăzile, învățătorul a fost ameninţat cu moartea 
penirucă ocrotiă pe arendaş în casele sale. Invățătorul a avut pa- 
gube de 200 lei. 

In comuna Vieru învăţătoarea a fugit de frica răscoalelor. Şcoala 
are geaniurile sparte. Pagubele învăţătoarei se urcă la 800 lei. 

In comuna Puranii-de-Sus învățătorului i s'a distrus o prăvălie 
închiriată, i s'a furat mobilierul și i s'a incendiat o casă cu dovă odăi 
şi o sală, un grajd, 430 metri uluci dela împrejmuire. A fost ame- 
nințat să i se pună foc și la casa unde locuește. Patru zile a stat 
ascunse.  
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Anexa No. 81 

Din raportul inspectoratului militar şcolar. 

Doar. Cu ocaziunea mişcărilor țărănești, devastân iu-se atât 
localul de școală cât şi locuinţa învățătorului din com. Vieru, jud. 
Viaşea, s'a prădat de către răsculați atât cărţile cât şi banii aflaţi 
asupra acestei şcoale«, 

Anexa No. 82 

Petiţie adresată d-lui ministru de instrucție. 

Domnule ministru, 

Noi, locuitorii comunei Măgura, jud. Vlașca, declară pe a noa- 
stră conştiinţă, cum că d. învăţător al acestei comune, Tănase Bâr- 
leanu, se bucură in comună de cea mai bună reputație, iar la focul 
ce a fost aci la moșia Statului, arendată d-lui Ilie Săbăreauu, sus nu- 
mitul învăţător, împreună cu preotul Dragomir Georgescu, cu admi- 
nistratorul moșiei şi alţii au apărat mai multe zile averea arenda- 
şului; iar în ziua când s'a dat foc averii, învățătorul şi cu preotul, cum 
şi alţi oameni înarmaţi cum au putut, s'au silit să ţină piept răufă- 
cătorilor. | 

Astăzi vedem că este luat din mijlocul nostru și acuzat de vinovat, 
ceea ce pentru dânsul este o învinuire nedreaptă. 

Vă rugăm, d-le ministru, a ascultă plângerea noastră. 

Primiţi, Vă rugăm, dâmnule ministru, asigurarea profundului res= 
pect ce Vă păstrăme. 

Administratorul moșiei, G. Ursescu, Preot. Sach. Drag. Geor- 
gescu, Preot. Dumitru Stănescu. 

Compt. moşiei, Gh. lonescu, Gh. Bădulescu, Preot. Băluţă. 

Anexa No. 83 

Din relaţiunile învățătorului Gh. Marinescu, din com. Bila. 

»Întâiu am suspendat cursurile şi m'am coborit în mijlocul săteni- 
lor cari erau adunaţi în cete pe liniile satului, așteptând momentul 
să sosească pretinșii lor studenți, ca să-şi pună în aplicare planurile 
lor bestiale. Un singur moment de aş mai fi zăbovit, și planul lor 
„eră să fie fapt îndeplinit. 

Cum însă m'am bucurat în totdeauna de încrederea sătenilor raei, 
m'am hotărit ca şi de această dată, și faţă cu împrejurările extrema 
de grave, să le dăruesc sfatul meu. De îndată ce mă văd, se adunară 
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cetele în juru-mai şi încep a le vorbi de consecinţele ce-i așteaptă, de 
nu se vor potoli. Și ca să fiu și mai mult crezut, le-am spus : D-voastră 
cunoaşteţi că cu arendașul mam stat bine niciodată, având relaţiuni 
încordate chiar; fraţi și alte rude lipsite de pământ de asemenea 
am ; însă nu găsesc momentul de răfuire acum cu arendaşul, în vreme 
turbure, cum și lipsurile fraţilor şi rudelor mele nu prin răsvrătire 
se vor împăcă. Vă îndemn deci ]a linişte. 

la acest timp mă întrerupseră unii cu vorbele : 
— Bine, domnule învăţător, dar dacă viă studenții peste noi şi 

ne iau la bătaie, atunci nu trebue să-i însoţim ?« 
— Nu, fraţilor, căci studenţii nu învaţă în şcoale să omoare, să 

dea jaf și să ardă averile pe cari se reazemă ţara. Eu am idee de ce 
va să zică student. Aia sunt oameni cu învăţătură; și după cum aţi 
fi auzit şi d-voastră, că: „Omului cu învățătură îi curge miere din 
gură, « apoi să nu credeţi că s'ar fi coborit ei până întratât ca să-şi 
mânjească scumpul lor nume. Tot ce pot. să cred, e că nescaiva ne- 
trebniei derbedei or desereeraţi s'or fi dat drept studenţi şi d-voastră 
necunoscându-i, îi credeţi în așă fel. Dar dacă mă ascultați pe mine 
şi de astădată, pe lângă că nu va fi rău, apoi aș pute să vă fac şi 
dovadă, că cei pe care îi visaţi studenţi nu sunt decât niște turbură- 
tori de ordine: tâlhari ordinari, seminariştii închisorilor, deci tot ce 
are țara mai rău, poate şi străini de neam. Să ne sculăm, fraţilor, 
dela mie până la mare, să ne armăm bine şi cu toții să ne păzim 
satul, în timp de noapte și de zi. Şi când drojdia altor sate a: îndrăzni 

- să vină peste satul nostru, s*o respingem cu focuri de arme, și veţi 
vedeă în urmă de câtă cinste nu se va bucură satul nostru, şi cu el 
şi noi, oamenii lui. 

De bine, de rău, cedară sătenii mei şi de data asta. Insă ţin a Vă 
face cunoscut, domnule ministru, că până seara când ne înţelesese- 
răm ca să ne înarmăm și să păzim satul, nu m'am despărţit absolut 
un moment de ei, numai şi nuraai ca văzându-i mai dârji ca altă dată, 
să-şi retragă făgădueala dată mie. Chiar la cârciumă am fost silit să 
mă cobor cu ei, lucru ce au cinstește numele de învățător, tot în 
scopul de a nu se schimbă. 

Către seară a trebuit să împlinim făgădueala. Cu toţii ne-am ar- 
mat, cari cu puști, cari cu ciomage, etc., și am ocupat intrările satu- 
lui. Eu, insoţit de preotul satului, N. Teodorescu, toată noaptea am. 
patrulat din post în post, pe unde erau aşezate grupe de săteni la 
pază, ca să ne încredințăra dacă ei își fac datoria. 

In așă fel am urmat cu paza timp de o-săptămână încheiată, până 
când au sosit trupele cu măsuri riguroase. 

Ia ziua de 18 Martie, pe când eram în biserică Şi vorbiam săteni- 
lor de lăudatele măsuri luate de guvern, în numele M. $. Regelui, 
relative la ușurarea chestiunii ţărăneşti, mă pomenesc cu trei ofiţeri 
din regim. Mihaiu- Viteazul, că întreabă de învă țător..... Alarmându-mă 
oamenii din biserică, vine la mine şi-mi întinde mâna spunându-mi :  
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„Căpitanul Boteanu vine în numele armatei a-ţi mulțumi atât d-tale: 
cât şi preotului, pentru poveţele ce ne-am informat că aţi dat săte- 
nilor din satul d-voastră, şi măsurile de pază ce aţi luat până la so- 
sirea armatei. 

Mai adaogă : „Acolo unde preatul şi învățătorul și-au . înţeles da- 
toria, armata mare ce căută |« Apoi îşi ia rămas bun şi pleacă. Săte- 
nii cari erau de faţă, văzând scena petrecută şi auzind de cele ce pă- 
ţese cei cari s'au cedat la dezordine, au inceputa ne fi recunoscători. 

Acestea sunt ce am putut face în timpul răscoalelor țărănești, 
domnule ministru, și dacă ţin să Vi le aduc la cunoştinţă este numa 
din punct de vedere că presa a vorbit prea mult pe socoteala corpu- 
lui învățătorese. Și întru cât acest corp, pe lângă că e mare şi înzes- 
trat cu aspiraţiuni frurhoase pentru viitorul ţării, să nu se creadă că 
dacă şi printre noi se vor fi strecurat câteva uscături, spirite bol- 
nave, întregul corp e condamnat, Cunosc colegi mulţi, cari și-au fă- 
cut datoria în diferite timpuri; cu atât mai mult acum, când ţara eră 
amenințată de un pericol, ce nimeni cu adevărată inimă românească 
n'ar mai dori să vie vreodatău,


