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Munca esta araîcut 
zilelor îutunécôso 

0.

INTRODUCERE
«Posiţiunea topografică a judeţului Tecuciu, pădurile 

lare cu care e acoperit, mai ales delà comunele Răchitosa, Găi- 
ciana şi Gorbască in sus. unghiurile ce formeadă judeţul in parte 
de la nord-est aproape nepopulate şi cu ascundeturi naturale, lo
curile culminate pe zarea Răchitdsa, a Staneşeşcilor, a Găicene 
şi a Gherdaneî, dupe care poţi privi satele din tr’o parte şi alta 
ca in tr’o strachină, lunca Şiretului in partea de la vest, 
nea locuri s’aii posiţiunT, aii procurat tot d’auna pe de o parte 
asii locuitorilor fugăriţi de barbari, iar pe dalta asii bandiţilor ; 
Este notoriii ca azilul lui Chetrianu, Codrianu etc. era in pădu
rile seculare a Răchildsei.

Deci de parte d’a face din acesta scriere o legendă, din contra 
voiii nara numai cele petrecute, incia ce privesce mai in special 
relativ la banda lui Ión Balcan varul vestitului Ţandură, prinsă 
in 1883 şi a Iui Costaclii Drcujoş desfiinţată in 1585, aşa că ju
deţul Tecuciu, era azilul unuilanţ’de tâlhari, abia scăpase de Cloşcă 
Ţandură, Vidră, şi Balcan-Dragoş, să arătară in dată, cel întâi 
mai de scurtă durată, iar cel al doilea de o durată atât de lungă 
in cât însuşi D-l General Fâlcoianu, cu ocasia unei inspecţiuni la 
Tecuciö, a ameninţat cu aspre pedepsi pe Comandantul Galaraşilor.

Scăparea numitului de mai multe ori din arest, modul de 
tâlhărie mai mult in priajma locului sëü natal plasa Necorescï, 
care nu are localităţi atât de dosnece ca plăşile Zëlentin-Berhe- 
ciu, au dat de gândit multora şi intemearea Convingerei, că, el 
era patrionat de însuşi capii de poteri, până când va aduna mai 
mulţi bănişi apoi să-i trimeată sufletu pe lumea cea altă, corpul 
in mormânt şi stradania sa, dacă ast-fel să poate numi, in mâna 
celor rapaci.

Vicisitudenele prin care am trecut, a fost.una din căuşele 
cele rriai puternice d’a nu putea da la lumină o ast-fel de cule
gere de crime, la al căror descoperiri am luat mai mult s’aii mai 
puţin parte activă — in adovër eliminat din funcţiune la 6 Martie 
1887, graţie căzăturilor sociale, spre a face loc târâturilor ca sa 
se împlinească perceptele lui Beumarché, care a zisi> fii mediocru
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şî târâtor ca vel isbuti în tote, apoi readus la plasa Bârlad în 
1889, pentru puţin timp in care am scris» broşura intitulata 
»Munca agricolă sub raportul legilor speciale» multele din date 
ce posedam leam perdut, aşa că voiu face mai mult o inschiţare 
a acestor crime si dar implor de la cetitor cuvinte de scuze 
pentru interprinderea mea nu puţin indrăsneaţă 1).

C. Prutianu.
Pechca ÎS93arunci ;
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Bujor la 18/3l Ianuarie '1895, a fost sustras şi cu tóté urmăririle 
fácúte- ne găsindu-se am fost silit a scóte pe acesta, un articol 
de ziar aprecia ca modul cum se perd s’aü se sustrag scrisorile,
ne face a regreta timpul primitiv al stafetilor»
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Demonul ispitei sau fatalitatea.
Comuna Bălca din Judeţul Putna, dănd naşcere Iui Ţandură, 

’I mai treimea un descidente şi acesta să arătară in figura văru
lui seu Ión Balcan, era mic, când Ţandură, să arata pe lamoşul 
S:‘u . . . când aducea şi’să ospăta din prădăciunele ce făptuea . . . 
cu câtă lăcomie privea el pe vărul seu Ţandura . . . cum l’ar li 
urmat el pe caii cei sirenî . . . cum ar fi purtat el armele cele 
sclipitóre . . . inima lui bătea . . dar fiind prea mic rămânea 
numai visător ... o data ’ï zisă .. . măi Vereşcane . . ci că tata 
eşti cimotie cu noi !... ca eşti ficiorul lui tata moşu . . . d’apoi 
ce fel inima ai de nu mă ei şi pe mine cu tine, de nu ’inï dai 
un cal !... la care Ţandura, ’ï respunse : taci măi ţingăule nu 
vezi*ca est cât o potcă de mititel, mai ştergite dupe urechi şi 
apoi te chiteşce la d’al de asteaa! . . . apoi pornind nu l’a mai 
vezut căci ’l pusăse in urmărire potiraşii. Mai tărzeu murind tatul 
lui Balcan, ramăsere cu muma sa, el să ocupa cu pada caprilor 
dar visele sale era veşnic cum ar putea să calce pe urma văru-su 
şi póte şi mai abitiri . . . Intr’una din dile făcând-ş! planuri de 
cum ar putea ajunge la scopul propus, caprile pătrunse in lăstă
riş, un pădurar să arătară şi nici una nici două ’l disbracară.— 
Balcanul nostru, acum de veri o 18 ani pândiră pe agresor, ’l 
loviră cu ghioga atât de tare in cap in cât ’l Jasarâ mort, apoî 
înbrăcăndu-se cu hainile pădurarului, luăndu-Î puşca şi cuţitu de
şertară in codru unde făcură cunoşcinţâ unor bandiţi.

Morala, de unde aducem .că nu numai predistinaţiunea s’au 
formă corpului cum raţioneade unii fisionomişti, fac pe unii in- 
dividi criminali, dar influenţaze şi contactul cu miliari! la o vrăr 
sta atât de pitulauţă, vra să clica viciul este resultatul amestecârei 
Ia o vrăsta tandra (fragida) cu cei vicioşi, fie beţivi,criminali etc. 
feriţivă copii d’aseminea indivicli.
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Vizunia Ursului şi atacarea fabrice! de cergi
Balcan cu Íratele seu Gheorghe, acesta în vrăsta de 17 ani, 

luând drumul prin pădure în sus spre Caiuţ, unde au ziseră că 
pe aici era culcuşul lui Ţandură, Necolai Oncioiu, (de loc din 
Găuri) resleţit şi el din banda lui Ţandură—sta prin priajma sa
telor ocupăndu-se cu munca mai inspecial la Valea-Sacă la Dăs
călii G. Tataru, din când in când dădea prin päd ura Caiuţu, unde 
să odihnea in Vizunia Ursului, fosta locuinţa a lui Ţandara, plân- 
gându-’şî vremele trecute şi privind cum tótá acesta construcţie 
să riăruea din ce in ce şi a mirosa a distrugere, cergele, salicele, 
deferite cóvóre ce mai era . . devenise aproape putrede, colbăite 
şi pline de painjini; numai Oncioiu, mai in grija din când în 
când; acia Vizunie în inima pădurei seculare de la Găiuţ era ast
fel formată : mal mulţi copaci, fagi de o grosime forte mare şi 
care erau la mijloc piitredi s’au corobănoşT, servind ea ascuncjetorî 
veveriţilor, vulpelor şi de mutte ori chiar urşilor, acum dupe o 
muncă penibelă a bandei lui Ţandură, reuşisă ai face să serviască 
pentru ventelaţiune s’au introducerea aerului iu suterană, ei sapase 
acea suterană cu mai multe cotitur şi sparsise copacii pe unde 
chiar intra ’năuntru, la o depărtare ore care făcuse loc de intrau 
cai şi d’asupra punea un oblon astupat cu frunde- -’năiintru for
mate mai multe odăi — a gărzii a căpitanului etc.

Aşa Intemplător Oncioiu, tocmai când umbla prin pădure să 
întălneşce cu fraţii Balcan şi începură a vorbi. —

Balcan, ca mai novici zisă buna ziuoa măi Ve reşca ni ; la 
care i mulţumi mai mult cu o dătătura din cap, apoi urma: da 
óre tu om aşa voinic nu tei dat ca muerele se culegi bureţi prin 
pădurea asta?

Oncioiu, cam alene rezemat pe băţ respunse : că bine găcisi, 
de şi voinic d a poi ’mea căzut măselele că prea 
reţă multe ciolane, acum strâng bureţi să ma ingrijesc pentru 
earnă, dar voi ce căutaţi pe aici. . . dupe vânat. . că vă văd cu
0 flinta d’aspinare? ...

Dupe vănat de tovarişi, respunse Balcan, ca să nu ne pră
pădim tinereţa în vânt, în caltea cât ai să fii, să fii, cât nu . . 
să mori ca un voinic, eu unul fericese pe vărul meu Ţandura, 
ei ce mai ce mai omulian era . . . ce mai trai ducea . parcă
1 văd n năintea ochilor şi pace !... Oncioiu, auzind acestea 
vorbe, o lacrimă scapară şi apoi urmă— ... Da bine, eşti văr 
cu landura? şi ne greşit vrei să’l urmed'i, apoi fără multă vorbă, 
bine aţi venit fraţilor dând mâna . .

ros in ţineam

. şi eu am fost tovărăşul lui
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Ţandăra, dar fiind prins de poteri, dupe ce mulţi din poteraşî a 
plătit cu viaţa indrasneala lor, n’am scapat de cât după mortea 
lui şi ah, tare faş resbuna ? . , cu toţii începură a plânge. . .

In siirşit dupe ce cinstire din rachiul ce Oncioiu avea într’o 
plosca şi luară o mică cină din malaîu (un fel de asmă) ce acesta 
avea in glugă, să cufundară cu toţi in inima pădureî. Ajunşi la 
fósta locuinţa a lui Ţandară, dupe esaminarea ei, să pusă cu toţii 
de scosără din tr’o dărâmătură, mai multe plosci cu vin şi rachiu 
prinsă%de mal încă de mult, aduse şi lasate acolo de banda lui 
Ţandură. — Apoi dupe mai multe conversaţinî şi sfăturî, procedă 
Ja alegerea prin sorţi, cari din trănşii adecă Ión Balcan, şi Oncioiu 
cel întâi ca rudă şi cel II ca fost tovarăş a luî Ţandură, să fie 
căpitan şi să succedeze pe acesta. Tăeră mai multe bucăţele de 
lemn de mesteacăn, alese mai multe ăşchi din ele de eceia-’şî 
mărime, bine netezite, pe una incrusta semnul f, le pusă tóté 
intr’o căciulă le amestecă, dupe aceia Balcan să lega la ochi trase 
o bilă şi scoseră tocmai pe cea cu sem nu, şi cei doi depuseră ju
rământul cu mâna pe fiinţă dupe regula statornicită de Ţandura; 
apoi spre a da tótá solemnitatea alegere!, incepura un cântic /ast 
fel cum l’am cules din gura luî Balcan şi Tărşu in 1883),

I.

Apoi geme codru că c rëu 
Că ’l ploua dragă mereu 
Apoi ca ’l ploua dragă de varsă 
Codrului nu’! pasă.

II

Sus ’i frumja diasă 
De voinici aleasă 
Jos ’î umbra grosă 
De voinici aleasă.

III

Şapte vă! şi o vale adâncă 
Dorm voinici de sa strică 
Iar cucul căutănd 
Şi merluşca şuerănd.
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IV

Eu ’i spui cucului să tacă 
El să sue sus pe crangă 
Tot in chisma mea să facă 
Arde’lar focul să ’1 cocă.

V

Taci cucuie nu cânta 
C«ă oi luoa flinta si oi da 
Şi ţoi rupe aripa 
Tu din gură mei blestema 
De nu mă moi putea purta.

Dupe un timp óre-care să sfătuiră să prade fabrica s’aù 
drasta din Căiuţ şi ’si schimbară pronumele in loc de Balcan. 
Bulichi, in loc de Oncioiu, Bot de năpârcă, cel-alt Balcan, Ban- 
drabulia. de care porodé mai mult s’aii maî pulin ne vom servi 
d’aicî in colo.

Bulichi întrebând, ? — Bot de năpârcă, ? dacă atăcăm noi 
iasta, este ceva bani sati sarici şi cergi în ea ca să nu umblăm 

ca ţiganul vinerea la stană, că apoi vai de capul leu ?
cesta i respunse : Căpitane, Căpitane, nu sciï ce bogăţie 

e acolo de bani. . . . w . nu z*e £ata că o fi dar cergăria si saricăria pă- 
mantulului iute luăm pe Quicbindel, pe Vânt de vară, şi la 
nevoe pe Roşeau eu căruţele, ómeni noştri din sat, le încăr
căm şi pana in ziua suntem la Bacau, s’aü le aducem in pădure 
şi le vindem maî târziu.
öm> c.ar.e P1**01* răspunsul, dacă e asa să-î atăcăm Sâmbăta
p e uminica, tu ingrijeşte de te pune in cale cu al de vânt

ue vara — Roşcan şi porneşte chiar.
Pe Bandrabulia, pentru că îndrăsnisă a nu veni îndată la
.m ai Por.un<^> ca sa incălţa şi era cu un picior in-

- •1 ,-CU .? °Plnca unul discuiţi!! şi-pentru că indrăsnise, 
i aplica cate-va palme, să-î maî răspundă «da ghine nea 

. §* *u ca ti&anul că ş’a spândurat cică întâi pe
tata-sau când s’a iăcut Domnul ! ! ’1 legară de* un copac pentru 
a i inspira frica şi nu 1 elibera de cât a doua-zi dupé rugămin- 
tele lui Bot de năpârcă.

Sâmbătă spre Duminică urmatóre. să înţelege dupé ce 
lacuse tóté recunósterile, porniră cu Roscan şi vănt de vară cu 
oaruţele, Bandrabulia venise mai de vreme şi ca drumeţ remase

cea
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in drásta, nóptea dupe ce adormiră omeni din drâstă, la o şu- 
erătură a lui Bandrabulia ’i introduseră, 7 legară pe toţi, apoi 
incărcară tóté cergile şi saricele închise la loc drâsta, porni cu 
căruţele, intrară in pădure, le cărara cu cai la un loc anumit, 
şi până in ziua chirieşi erau aprópe de Tărg-Ocna, să cumpere 
sare pentru comerciu, pace d’aî putea descoperi.

In’tro-zi când să liodihnea in vizuina Ursului, auziră in de
părtare un ţipet care semăna a cucuvae, semnalul străjei d’a se 
pregăti de luptă că sunt atacaţi ! — toţi se înarmară până indinti, 
eşind şi indreptându-se» către partea locului, le făcu cea mai 
mare curioşi täte văzând un tip străin singur cu mâinile gole 
venind prin pădure şi din când în când imita pe Cucuvaica, în
ţelegând că are d’a face cu o is.códá, să hotărâră să’l inpusce, 
dar bot de năpârcă glăsuî, mai bine să’l prindem să’l aducem in 
vizuinc şi să’l facem să spue tótá şiritenia vinireî lui pe aici, 
prinzându-se şi căpitanii cu părerea lui, -• Bot de năpârcă, ’i 
eşî înainte şi ’i înplântă puşca in pept, Individul nostru fără 
a se sfii câtu-şî de puţin începură a hohoti, da ghine, ce vra să 
zică asta ; drept buna ziua ’m pui puşcă in piept, dăo la opartc 
nenişorule nu te prosti parcă nici sămini că ai fost prin banda 
lui Ţandură, e mai bine dumă la noul vostru Căpitan că ii aduc 
vesti forte de ispravă.

Da bine fărtate hâtru mal eşti respunse Bot de năpârcă, 
parcă a înviat in tine bietul Ţandură de nu te sanchisăsi, dând 
arma cam cu ruşine la oparte, să te duc la căpitan, dar insă cu 
ochi legaţi, bine primesc şi aşa să joc d’a baba .órba respunsă 
necunoscutul nostru.

Pornind amândoi ’l introduseră in suterană. ’J deslegară la 
ochi, şi la viderea Javiţeler cu aşternuturi aşa de mândre, fără 
a mai d’a sama Căpitanului să tolăni pe pat.

Bandrabulia, faţă cu acesta cutezanţă, să repezi la el ’l 
scutura straşnic de piept şi ’í dise d’a bine fărtate prea o faci de 
óe, ! ! şi Căpitanii spre al înfricoşa ordonă numai de cât să’Î facă 
de petrecanie: la care apucă să gângănescă câte-va cuvinte că’î 
Juoase Avram sporu, scóse repede o hârtie şi o întinse Căpita
nului, pe care văzând semnul lui Roşcanu ordonă să-l lase in 
pace, apoi reproşă Căpitanului că e prea grabnic la omoruri, in 
line le spuse că să numeşte Ilie Tarşu, şi că a venit colăcit de 
Roşeau să intre in bandă — apoi dupe jurământul obicinuit 
făcut, Társul ca cel iscusit in cântece începură pentru solimni-
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tatea cjileî in cor următorul cântic (cules chiar din gura sa in 
anul 4883).

I.

Sus in malu Dunărei 
.Tos în balta Brăilei 
Să iviră o haiducie 
La stană la sălcie.

II.

Gând la stână a ajuns 
Dulăi că ia înpuşcat 
Iar pe baciu la incunjurat 
La bătae laü luoat:

HI,. »

Buchile seuturule 
Unde ’s bani tel cei mulţi 
Mâna. pe cl puseră 
Got la cot mi-1 legară. -

VI.

Baciul din gură se rugă 
Mai slăbiţi-’mî mâinile 
Rëü me dor sarmanile 

1 Rëü me dor săracile

r •

-,

V.

j Mâna dreaptă o slăbiră 
I Şi în glugă că o vârâră 

Bucium de argint scoseră 
Şi din bucium buciumară

IV.
% ■.

Galul din grajd auziră 
Şi afară că esiră 
Nechezând şi stopşind 
La stăpânul stânei’ pornind
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VII.

Şi din gură aşa zicea 
Oleleiu stăpâne dulce 
lncalică pe mine că teoi duce 
lnealică pe mine că te-oî duce

VIII.

Stăpânul pe cal că in călicară 
Şi la' stână intr’o clipă ajunseră 

Baciule catârule 
Nu sein hoţi te au bătut 
On meórele le aï perdut ? !.

VIV.

13a şi hoţi maú bătut 
Dulăii m’ia împuşcat 
Mió rele peste câmp au apucat. 

Tóté lupii le-aü mâncat.

Tradarea
In satul Căiuţu, era văduva Catinca ciobotoriţa, Bot de 

nepârcă, fusase slugă pe cănd trăea barbătu seu, şi apoi du
pe morte ’i cam picase hodoronc tronc la inima cu opinci cu 
totul cum zice românul, când *i face inima tică.... tica .... ta 
dupe dumnatea şi femia *1 iubia ca vorba cia» lam ve^ut.»

Şi mea plăcut4*
Ma vëdut şi ’iara plăcut ”
Şi apoi triaba să iacut ”.

Dar cu intrarea lui in banda lui Ţandură spre a setura pe 
nesetiósá sa amanta, cu urmărirea ce i-să făcuse trecuseră ani 
la mijloc şi Bot de năpârcă cu tot focul ce ’1 consuma nu 
mai apăruse, pisămite ca mai găsise el şi ’n alta parte sa ’şî as
tâmpere pofta inimnî şi să mal uite de vechia lui cunoscinţe. 
In acest timp C4alinca să ţinusă vârtos de gospodărie cu cât mai 
capatase ea in rândul trecut, cu eăt mai agonisise, făcuse o a- 
vere frumuşică, dar nu so măritase. — Oncioiu acum Bot de 
năpârcă, care se apropiase iarâşi der localitatea unde sta Catinca
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’şî puse în gănd a o visita, clar frica ’l omora, căci toţi din sat 
’1 cunoscea ca pe un cal briad, vânt de vară, Roşcan şi Quichi- 
undel de şi din sat acum dar eî erau veniţi din altă parte nu 
de mult şi’l scia sub numele de bot de năpârcă.

Pe cine să pue se o vestiască, aşa găsiră nimerit să 
spue sicretu lui Bandrabulia şi la un timp dat, puse la cale să 
se diică în sat la Catinca să se iacă că intră servitor apoi săgă- 
sâscă prilegiu ai vorbi de Onciu, şi al introduce s’au se o póte 
atrage în pădure ca vorba ţiganului, să’şi mai potole setea.

In adivăr Bandrabulia, să duse, iemia tocmai avea nevoe 
de un om în ogradă şi’l primiră, acesta văzind starea eï disparu 
şi mărturisi Căpitanului şiretinia, numitul dupe ce Iriimese pe 
bot de năpârcă in alta parte, dânsul Căpitanul, Bandrabulia, şi 
Tărşu o atacara intr’o nópte, o pradară de 50 galbeni şi mai 
multe objecte pe care le aduseră la vizuina Ursului, făcând aici 
mai multe necuviinţi pe care cetitorii le va înţelege, Bot de nă
pârcă aflând cele petrecute din gura lui Tărşu care era străin 
de secretu lui, hrăniră în inima o resbunare teribila aşa in du
minică urmátóre’ Căpitanul luând disposiţiuni să plece la tărgu 
Bacăului cu sariceJe, Bot de napărcă nu găsi alt mijloc mai a- 
propiat de căt sa-î denunţe, ducăudu-se la unul din păgubaşi 
prefăcăndu-se motan călugărit că ’i cerşetor infirm, ’î spuse că 
a aflat că Duminica tótá cergaria furată are să triacă s’au va li 
dusă la târgu Bacauluî. Pornind de la tarla că te-’şî trei la Ba- 
cau, ramase numai Tărciu, ’n noaptea plecăreî deşi o cucuvaica 
le cântase sinestru prezicândule nenorocire, nu dă du atenţie 
eresurilor, aci în adivăr fii prinşi şi apoi condamnaţi, pe IJie Târ- 
su nu la mai declarat, nici vizuina şi nici furtul de la Catinca 
credind ca Tărşu ’i va putea ajuta şi ast-fel se destruse ace
sta banda, iar furtul de la Catinca a remas ne mărturisit pă- 
nă la 1883, Când prindind pe Balcanü Tarn făcut să spue tóté 
faptele sale, Spre a esplica Condamnarea lui Oncioiu, este 
că in Bacau au vrut se o facă pe mărturii, iar mai pe urmă 
amerinţat de Balcan că’i va trada de tovaăş aluî Ţandură 
fost silit să mărturisească că a fost împreună la prădarea drâstci 
mai pe urmă au dat la pace.

au

Evadarea
Dupe depunirea lor în arestul Bisericani, pentru a-’şî ter

mina osânda la care fusăse condamnaţi Bulichi, ca mai ghiduş 
s’ă Inprelini cu condamnaţi Gheorghe Negoescu şi Stamate
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Zaharia. Társul care rămăsese singurul clin cănd in căncî 
in relaţie cu altele vând de vară Roşeau, stete el căt stete in 
vizuina Ursului căci bani avea şi în fine de tóté, mai ciupea pe 
ici pe colea, dar nu’şi putea sa ’şi compue un taraf, se vede că 
nu era făcut el pentru* Căpitan, dupe un timp de cugetare ’şî 
propusă se scape din arest cel puţin pe Bulicln şi porniră la 
Bisericani dădură de urma lui Bulicln, in fine reuşiră sa intre 
ca ruda, opoî prin mai multe manoperî mai dănd bacciş ga relei' 
putură să dea lui Balcan o pâine in care era o dalta şi o pilă, 
Bal ca n o baga sub Jivriua de aristanlu serutănd mana lui Tărşu 
apoi scosa dalta şi pila le ascunse, cu aceste unelte muncind la 
timpuri favorabile a putut sparge areslu — dar garda prin (Jind 
de veste tocmai cănd să pregătia a sări zidu-nu ş’au ajuns ia 
scop, fiind daţi Judecăţeî pentru spargirea arestului, de astă dată 
au fost condamnaţi de Trib. Peatra la G luni, făcănd apel şi pe 
cănd ’ï ducea ’naintea Curţei ia Iaşi unde trebueasă-T judece, 
Tărşu care de un timp să interesa de sortă lui Bulicli, aflănd 
de pornirea lor, la o cârşmă dupe drumul mare le işira ’nainta 
dupe ce’i sciupă pe arestanţi şi se prefăcia că le scóte ochi ca 
uni ce trăesc din sudórea altora in biara pe calaraşi la beutură, 
dupe ce se piliră cu toţi Tărşu să face * că cade jos de beţie, Sta- 
mate şi Negoescu Eu fuga, Bulicliî asvârle in capu unui calaraş 
un sucman, ’i ea arma din măna pe cănd cei doi fugiau dupe 
Stamate şi Negoescu pe care iau împuşcat, Bulicliî scapă cu ar
ma călăraşului, apoi mai tărzeu sfără mănduS fiarale dupe un 
timp de prebegire, vine in Tecuciu aici să găsesce cu Neculai* 
Oncioiu pronumit Bot de năpărcă cu fratele seu Oh. Balcan scă
paţi şi ei din arest, căci Onciu ca unul ce ’i denunţase căpătase 
circomstanli atemante si Balcan ca minor fusăse condcinnat mai

d ö

puţin. — Inii ne să întovărăşesc ÿ.i R. Dumán, apoi în tr’o di de 
Duminică aii inaugurat tovărăşia Ta Furceni prin următorul cântec 
(ce ram cules din gura sa in 1883).

I
Foc verde şi un lipan 
Aleu mea venit vremea de an 
Aleu să puiu şaua pe balan 
Şi, să apuc pe plaiu pe diai

II
Aleu cine mor vedea călare 
Of. tot mior cjice căpitane
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Fóe verde Jx)b şi linte 
Căpitane ea steag şi fă’nainte

III

Ca eu mai rămâi pe urmă 
Ca să le spuiu câte o glumă 
Să puiu mâna pe baltagu 
Să-i vecii poterei cei lac

IV

Fóe verde artă ras 
Ţipă frunza in căţuraş ^ 
Las se ţipe Intelas ,
Ca n’am nevoe de sucmanaş

V

Aleu <£ noi suntem şapte fraţi 
Câte şapte fermecaţi 
Intr’o Marţi a murit cinci 
Noi am rămas numai doi 
Se teme Oltu de noi 
Se teme Oltu de noi

VI

Am plecat prin Olt prin sat 
Potera ne-a înconjurat 
Căpitan de dorobanţi 
Spune’mi dre$t şi adevërat

VII

Ca pe cine căutaţi 
Drept vă spun şi adevërat 
Că pe voi v’am căutat 
Cai şeapte am stricat

‘Z-mi-

Apoi la una alta, cu toii au furat 70, oi şi li-au-dat in botr 
eju unui boer Söre din Galaţi, dar trecând pe la Furceni la in-

■ -■ ' . I
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tőreire, parte din bani iau luat lui Balcan, un consilier de la Moa 
"ilenl, şi apoi fiind dovidiţî pentru furtu de oi au fost condamnaţi 
de Ttrib. Tecuciu-

CRIMA
de la podul Companiei dupe şiret drept Adjud

Faptele consumate, fiind prea mutipli, ne vom ocupa nu mai 
de acéslá crimă şi apoi vom trece imidiat in 1883.

Fraţii Balcan, fugind din Tecuciu ’şi alesăse loc de ascun
dere la Drăgeşti şi in lunca Şiretului, unde regăsind u-se cu Ilie 
Târşu, Vasile Ladaru şi Bărcioeanu acest din urma serv la neamţu 
Ion Şval, cár cin mar la podul Companiei şi care se svonise că e 
plin do bani,
Ion Balcan pronumit <iVvanciam> Ladaru, pronumit Crimu (de 
la cuvăntul Crimă) Barcioianu, Bot ele purice Balcan tânăru Bu- 
liclii numai Tarşul rămaseră cu acelaşi pronume credind ei că ’i 
destul de simnificativ, totuşi ’şi mai adaose pe acel de Pânzaru 
pentru că s’a afirmase forte mult a scotoci prin valurile de pân
de banii ce ’i fura de pe la victeme şi în luna Iulie '1882, făcuse 
planu de a ataca pe neamţ, dupe multe dile de discuţie’ fiind că 
neamţu avea destule arme şi bine asigurat, conviniră ca sâ-ï in
troducă bot de purece, apoi dupe ce ’l va preda, să lege şi pe 
purece ca să nu ’l póte bănui. în tr’o nópte se aşezară ’n luncă 
Şiretului drept Ploscuţeni, aşteptând venirea lui Purece, din no
rocire începând o plóe torenţială şi Purece ne putând veni, a 
amânat pentru o alta nópte mai favorabilă, apoi schimbându 
tactica sa hotărăsc ca ’n noptea următore să se ducă mai 
de vreme in cârciuma, şi la un 
purece, se va duce in beciu la vin să închidă dupe dânsul clapa, 
să tăbârasca pe neamţ să ’l prade, asemenea plan părândulise 
bun de urmat, ’l şi puse în esecutare.

Pe la acest an 1882, podul companiei (luat numirea de la o 
companie franceză ce esploata pădurea Bals). Era de o utilitate 
forte mare, căci totă populaţiunea din partea de sus a Tecu
ciului treciea pe aici şi vice-versa» plus alte debuşeiuri cu lem- 
mnile etc. — Neamţu Svai, câştigase bune parale, de alt min- 
trilca in mod onorabil pentru care atrăsese atenţiunea crimi
nalilor şi nu întârzie a cădea victima cu tóté armele sale şi cu 
tóta siguranţa, şi cum se nu cadă, când avea spion in casă pe 
bot de purece, care ştiuse a se insinua forte mult, ba de la

să botezară aici din nou cu poroclele următore

moment dat când bot de
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prima cunoştinţe cu Balcan, la cea mai mica lătrătură de câini, 
eşa afară, da otrocol cârciumei, slobozia arme în cât intrase la i- 
nima bietului Şval, crezându-l omul casei cel mal de confienţă.

In sfârşit fatala nópte sosi. Târşu, Vrânceanu, Cri mu şi 
Bulicbi apăru câte unul in cârciuma, piperniciţi de ’ţi era mila 
si începu a prăji mămăliguţă, a scote din o traistă ruptă nişte 
ciapă şi prelungi vârtos masa — Neamţu se cam cheialuise câci 
de-’ï place grozav vinişorul nostru de Moldova să’l fî fript de viu 
nu da el un felegian de vin pe o halba de bere ! / — Pe lângă 
acesta Neamţu Svai era aşa de volumnios in cât la vedere bufnîaî 
de râs, picióreíe gróse in forma lui X accentele gróse parcă să 
părea ca rage un taur veşnic înjura : O particularitate când am 
vëzut în cazinul din Berlad unde luam o cale cu preotö,... a 
cărui nume şi pronume ’mi scapă)) pe profesor I. am pufnit de 
râs parcă era a iodoma Şval, numai ’T lipsa ciubucu cel de alun 
de un metru ! ! !.

Mai în tr’un târziii cerură să le dea vin, purece pornind in 
bociu, Grimu dete clapa peste el ceî-lalţî tăbărâră pe Neamţ şi 
pe Nemţoică, ii loviră cu cuţitele, nemţdica le maî serviea şi la 
alte necuviinţe, ’ï jefuiră de o armonică o carabină şi de bani, 
apoi porniră parte din eî să suiră pe plute, veniră până la 
Galaţi şi mai tàrziü să întorse, iar Vrâncianu, trecură la Drăgeşti, 
unde vând ură armonica lui Iosif Veit fără să scie că in ea era 
puşi de neamţ o parte din bani in hârtie (dupe cum nea măr
turisit. — Nemţoică la 1883 când a fost descoperită acestă Cri
mă avea peste 2,500 lei) — Neamţu dupe multă vreme a 
încetat din viaţă, şi dacă nii-’ï omorâse de tot atunci este că dupé 
câte-va lovituri suferite avu ingeniósa ideie a se preface morţi 
— Nemţdica a fugit, şi ast-fel să disfîinţară cârciuma care de 
alt minterilea era de îndemâna treoătoriler ; — Bot de purece 
dupe căt nea mărturisit a remas mai mult cu noua sa poreclă, 
căci cu puţin a fost recompensat, dupe plecarea hoţilor, purece 
eşind cam sforţând clapa, să te ţii pârlo să nu te rupi unde ’1 
podi -un plâns. . . unde începu a răcni hoţi, deţi era mai mare 
mila nici prin gând să’ţi tréca ca de astă dată era in piele cro
codilului ! ! Numai evreu Vellf a ţicnito bine ca vorba aceea nu’i 
pentru cine să găteşte ci pentru cine să nimereşte, aşa la ajutat 
norocul, şi dupe versiunele ce circula de la armonică, ea venit 
apă la mára. de alt-fel nu ia priit tocmai bine, căci a fost dat 
judecăţei in 1883 pentru tăinuire, cum vom vedea iu raportul ce 
publicăm, póte să nu fi fost vinovat da vorba cea până nu faci 
foc nu ese fum.

-w-<

*y*-
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Crimele din 1883
ín anul 1883, dupe ce Balcan, fusese achitat de curtea cu 

juri din focşani pentru o prad aci une la drumul mare asupra 
unor locuitori pe soseaiia de la Sascut, ajutat de dascălii C. Tătarii 
care ’i pusese advocat pe d. Cernât şi prin diferite mărturii min- 
cinôse procurate de Tătaru, probară că el se numeşte Vrêncènu 
iar nu Balcan (vezi mărturisirea sa în procesul-verbal), a fost 
pus in libertate, apoi venind în Drăglieşti şi in lunca Şiretului 
insghebară acum o bandă compactă şi recurse de astă dată la 
alte mijlóce mai ingeniöse.

Vineau cu plutele pe Seret până in dreptul Ploscuţenilor, 
să ridica in sate. prădau şi apoi iarăşi vinea la Drăgeşti, aici 
făcură o ţintă unde esercita! pe tovarăşi mai ales cu carabina 
de la Svai, vinea pe la cârciume didea de beut şi poruncia ca 
locuitorii să ridice tuoaste in sănătatea sa şi a bandei, care era 
compusă acum între alţi, din Ion. Geana, Oprea, Raclaru, Sclin- 
poiu, Ivan, Târşu, etc.

Dupe câte-vă prădăciunî prin Buciumenï şi Valea Rea, lu
mea se alarmară şi o potiră sub conducerea D-luï Sub-Locote- 
nent Copetscbi porniră in urmărire, când am sosit la Brahasesci, 
in casă la D. Berza, D. Copetscbi ’şi pregătise crocheuri comtribuia 
incunjurată pădurea ca săi facă a se preda prin íóme şi sete, la care 
incunijiur trebuea mii de omeni, cumpărând procedură cu a lui 
sfărâma petre ! care vroea să aducă fântână întreagă cu apă a 
case ! ’Î declarai că propunerea sa ’i ridicolă, şi pornesc însuşi 
în urmărire, lăsându’l pe d-sa aici ! ! !

O raţiune sänätösä nu admite că omeni străini să comită 
prădăciunî fără să aibă de conivenţă pe cine-va din localitate, 
care sânt in multe caşuri chiar agenţii provóca tori, şi dar unul 
din pădurari D-luï Nicolai* Costantinidi ; Papancia, fiind prădat, 
nu putea să nu fie amestecat veri un alt pădurar, stabilind ra
porturile între dânşii, ajung la convingerea că Presăcariu era în 
duşmănie cu Papancia (In anul 1889 când am făcut din nou cu
noştinţa lui Balcan, pe drumul Gucueţi miea mărturisit că Pri- 
sacariu când la inboldit a vini să prade pe Papancia intre altele 
ia spus că Papancia avea mulţi bani, căci el fiind servitor lâ un ' 
grădinar in Basarabia ce era adevăratul bărbat al Bălaşei, amo
rezând u-se saű îndrăgostind u-se amândoi fau omorât pe acestai 
ia luat bani şi inpreuna a fugit in Romania!) şi dar cu Primarii 
şi miliţienii făcurăm planu să incungiurăm nópteu bordeiul lui 
Piscariu şi să aşteptăm résulta tul.
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Pe zarea dealului Lespedile diii hotaru pădurei D-luï C. 
Chica, fosta Bajş să întinde pădurea D-luï Costantinide, mal la 
vale a fraţilor Colidinschy pe teritoriu Tecuciu despre resărit.— 
la locurile cele mai depărtate şi între hotare proprietarul Cos- 
tantinidi, clădise nişte pădurarii. — Pornind nóptea cam pe la 
ora 11 auzim în pădure . . îndepărtare . . . nişte lovituri . . . 
amestecate pare cu vaite . . toţi stăm şi ascultam dar, nu 
putiam destinge, la mulţi din noi ni se sbârlise părul in cap nu 
mai simţam căciulele ü videniile de nóptea cănd foţi copacii, schi- 
ni se pare tot uriaşi» pare că eram in posiţia lui Don Quichot 
când aripile de la morile de vânt ’i-se paria Uriaşi ! ! — aşa 
crezând mai mult că*e veri o nouă victimă care o turtură tâl
harii^ am înaintat spre partea Jocului, mare ne fu mirarea, 
aflând că pe marginea- padureî sunt curaturi de păpuşoi, ţărani 
(proprietarii locului) spre a speria mistreţii (porci sălbatici) ce 
sunt aici fórte mulţi de ori-ce Ia o gdnă generală făcută de D- 
T. Anastasii! s’au înpuşcat 9 mistreţe cu căte 9 poricï inele) bat 
intr’un fel de tócé şi hăesc din gură, aşa că spaima s’aii credinţa 
că prindem hoţi nea fost in zadar, uit se adăog spre coriositatea 
cetitorului ca un satian de la Ţi tu spre a’şi apăra popuşoi de 
mistreţi a uns hlujenî pe la margine cu păcură şi n’au fost atinşi.

In fine un rând de poteraşi apucară în trio parte alt rând în 
altă parte că apoi să ne întâlnim Ia un punct anumit, dar un 
grup perzând drumul au luoat altă direcţiune, nóptea fiind in- 
tunecósá şi pădurea deasă se vid ea din când in când numai li
curici, care. apărea şi dispărea ca metioriï, si pe când treciam 
un drum părăsit acoperit cu frunze şi crângi uscate, numiţi 
luându ne drept tâlhari a început a trage în noi, şi numai no
rocul ne a scăpat până i-am convins cine suntem.

Femeie a Pădureaţă
Ajuns la bordeiu, punem mâna pe Niculai Prisăcariu şi pe 

* fiul seu care vrea să fugă, crediam că din gura femei vom 
seóte ceva indicie, dar să te ţii, ne deteră cu spuză in ochi. . . 
ne făcură de râs , . . Ce adică «mai hăndrălăilor, ce căutaţi 
«nóptea la bordeiul oamenilor să sperieaţi ómeni, cam cu aceste 
vorbe şi altele ne gratifica Prisăcăriţa. care era o lemeeï uscăţivă 
naltă şi ochii de broscoiu, pune mâna îndată pe o ţepuşe de fier 
să ne scdtă ochi şi mai multe nu, în zadar vrusesem să ne în-

'
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teiegëm cii ea de ce am venit, Primar G. Oprea, niăî Ghiduş *i 
spunea ce adică leică Stano, no mai fi venit ómen! nóptea ce lë 
speriaşî aşa tare ? ! ! stai dar să’ţi scuip în sân ! şi alte multe ma- 
trapaslacuri, atunci am vezut ce vra să zică femeia pădureaţă şi 
mai pe urmă am aliat ce a păţit banditul Dragdş de la o femee 
din Gueueţi, care ea svărlit cu spuza în ochi şi când a dat ordin 
să ö omóre ea rëspuns «Ecă mă . . . ce mai om mare ai să fii 
dacă ai omora o muere, păcătosule, în cat acesta a lăsato ! ! !.

Apoi în fine de la Prisăcariu am descoperit ca el fiind in 
arest a făcut cunoscinţa lui Balcan şi vizi hindui cu tovarăşii 
dupe vorba ce avusese, aii fost la prădăcîunea lui Papancea etc. 
Iar D. Copeschi, vezancl acum că am rezonat mai bine, sa luat 
dupe noi şi am ajuns adoua seră la D. Velic (Ruda) de unde re
cunoscând u-şi inferioritatea, am lăcut cause comună.

PRINDEREA1)

In interesul de a nu repeta, căci, mai mult saii mai puţin 
sa descris in raportul ce publicăm, voi vorbi numai de punctele 
care n’aîi fost posibil ale atinge acolo.

Ajunşi in nóptea urmatórc in plasa Berh(-cin, dupë ce tot 
nóptea am trecut, prin pădurea lespezile in care timp fiind în
tuneric besnă, mulţi am eşit sgărieţl, cu pălăriele perdute intre 
care şi Primar Oprea, in. cât am fost siliţi a ne lega cu batistele 
la cap, în acesta pădure banditul Cloşcă a legat pe evreul din Podu 
Turcului, mi se pare că’l chema Braum. fácán iul a se ruga la 
Maica Domnului. — Aci in Berheciu ajutaţi de Primarul Tăcu 
de la Corni, care ştia că in cătuna Drageştî vecină cu Comuna 
s’a este asilul acelor bandiţi, am mers acolo şi prin cunoştinţele 
sale pătrunzând a intra la Popa Panu, nea pus în cunoscinţa, 
apoi evreul Iosif Veit, cari ii vezuse şi care so temea de armo
nica cumpărată de la Balcan, ne spune că tâlharii putem să-I 
găsim in lunca Şiretului la Bursuc, luandu-l cu noi si dàndu-ï

1) Memoriul dupe actele dc instrucţiune dresate ’n timp de 12 <Jilo şi con
ţinute parte ’n raportul D-lui Sub Prefect Colin Vlitos, către Prefectura de Te
cuci No. 3500, — ţin să notez că munca mea de tfile şi nopţi întregi numai a- 
cest om'de ilustră memorie le*atl aprociat, numai îu acest barbut nobil am re
cunoscut şi eti simţul d’a încuragia pe toţi acei ce servesc cu pericolul vioţei 
causa socieluţei póte să zică ori cino ce ’i va placia. Eu rămîln Convins în idea 
mea despre nobleţă acestei famelio şi că exemplu de măgulire, nu terminasem

a
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instrucţiuni în consecinţa, ca aflând vre-unul clin eî sa se iaca 
a rădica pălăria s’aü batista, aşa că vëzând somnul să încongiorăm 
îndată localitatea.

Evreul Fricos
Este proverbial că ovreiul c fricos şi chipurile dragă do

mne, Veit a nostru era tânăr, traisă cu eî aici in Drăgeşti şi cu 
tóté acestea la dică la dică să mora jidovul şi mai multe nu ! ! 
ajuns la Bursuc (la marginea podului umblător) cum vede pe 
Sclimpoiu, trage cu revolverei in trâns şi in loc să cadă hoţii 
cade Veit ! !
mânui dupe el, credând ca ovreul e inpuşcat, tórná" vârtos apă 
pe el în fine am reuşit al face să articuleze «Oi ! Oi ! Oi ! Ghi- 
vîdt ! ! Ghivalt ! apoi adaogă plângând,î> Domnule Sub-Prefect, 
chicóne Sub-prefeci
.... când a fecut revolverei pac, şi chistolu lui Trosc 
amândoi' am chezut, vai mir! ! vai mir ! ! ! ma inpuşcat. — De 
unde că jidovul ia viderea hoţului cu pistóle cu iatagane, a scăpat 
revolverei slobozindu-şe, iar hoţu nici a avut de gând să dea eu 
pistolu, dar cl de frică a crezut că la slobozirea revolverului au 
fost^două pocnituri de odată «aşa i-s’a părut de tare şi sa in
puşcat unul pe altub trudă necaz, om pus de am desbracat pe 
jidan de s’a convins că nu e inpuşcat. căci alt-minterilea nu mai 
mântuia din văitat şi aviam încă nevoe de informaţiunele sale.

In fine Sclipoiu, trece inriot Siretu şi scapă prin multa is
cusinţă a D-luT Sub-locotenent, cel care în urmă ’şî atrăgea 
numai merite.

Venind in zarea drageştelor, caca şi Balcan vi nea in luncă 
alungat de fratele Popeî şi alţi, vedindu-se intre Ciocan şi ni
covală, să predă în mâna D-liiî Sub-prefect Razeşu, ce sosise 
anunţat de noi oficieal prin Preotu Pănu — Până ce’l va cerceta 
asupra faptelor din plasa sa — Trecem in spre Valea-Seacă Jud.

Când am sosit, hoţu fugisă, anin casă numai suc-

zic zeu, frică la mine frică la dânsul

încă ancheta, cănd primesc din Gplaţ! la comuna Valia-Rea unde mă aflam cu 
cercetarea scrisorea s’a ’n termini! următor!. „Venind dibăcia şi zelul ce ai des* 
„făşurat pentru prindirea une! bandei de hoţ! atât «le compacte care amerinţa 
„Judeţul, anticipat *ţ! aduc mulţumirile melle, fi! măgulit ca a! făcut pn bun 
„serviciu Judeţului şi cu acesta a! reuşit a te pune sub proteoţiunea Prefectului 
nostru D. Anastasiu“ al D*v. amic

Plitos
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Putna, nôptea arestam pe dascălii.Const. Tătara şi Coţac. dar 
Ion Ivan (ţigan) dormea cu femeia s’a Ja o vie, luând pé 
tatăl seu din sat ca să meargă la vie, ’í ordonăm a’l st liga ţi
găneşte numai să vie ficiorusu la portă, până când noi şedem 
cu inima pe pământ, aici D. Copetschi, observă că navea nici un 
cartuş nieî in puşcă nici in cartuşieră, pisemite că navea nici Ia 
fuga lui Sclipoiu.

Apoi ţiganu începe ala la orde. ! Ióné mo ? I ! !* Iala orde 
Ióné mo ! ! tepenato chi chi porta . . . Ma so usti1 ! Ia la ma 
ito chinus sin sei bara ? ! ! / — insa, spre a nu pricepe căi ur- 
mărsşte potera, sărind îndată pc6te pórta i prindem, căci ţi
ganul era somnoros de órc-ce era cam pe la ora 3 nóptea.

Adoua-zï la porririea dascălului Tatami iscusitul şi mult 
priceputul nostru ofiţer, ’i detera de escortă numai un călăraş, 
in zadar ’i spusei să laşa doi călăraşi, in zadar D. Controlor Ca- 
leani, ce sa prilejise aici, şi dădură părerea in acest sens, dar să 
indrăsnim a ne îndoi de vitalitatea soldatului, noi ţi vili, loviam 
in duciuplină ! ! ! luând pe cei prinşi şi pe un Ghiţă Miron, 
găsit la Dascăl, pornind — Tataru a fost scăpat din mâna Că
lăraşilor de alţi tovarăşi ai sói, pa călăraş Faii bătut straşnic, şi 
Tătaru nu sa mai găsit, iar călăraşul dupe cât-va timp sau 
aflat inl’r vie dicând din pricina bâtă iei ce suferise şi- calul 
nicăierea.

D. Sub-locoteoent să mai supărase că de ce am ordonat 
ridicarea lui Ghiţă Miron, fiind un muncitor străin găsduit la 
Tătarii, in cât pleca necăjit Ia Tecueiu, şi aci am probat că e 
cu totul novice, căci singur Miron Faii disminţit, că nu e per
spicace, făcând mai pe urmă de faţă cu noi peceţi falşe prin
care a falsificat un immer destul de mare de bilete — mal »
mult că de timpuriu scăpase din arestul Mislia. unde fusese 
deţinut pentru asemenea fapte şi prin urmare a recunoscut 
şi va recunósce D. Copetschi, inferioritatea sa in materie d’a cu- 
nóste şi distinge ps criminali. — uit să vorbesc de o rânjetură, 
D. D. porodit pupăza Tecuciului, care să găsea la Vladnic când

Ecă pontru ce până aproape de mormânt am urmat eu pe Venerabilul 
Cotin Plitos, unii mă dldia ca agent electoral, secret alaî Plitos, şl aceştia era 
Hasnas Popovicî, Necolescu, Diamandescu, cel trei cel puţin cari au profitat do 
ajutorelo acestei familii.

Pe când sul)*Prefectu Plitos ’ml, făcla elogiurl, Popovicî care ţinea loc de 
Prefect, şi care de mult ceruse în locuirea möa şi Humai gracie cerbiciei lui 
Plitos nu am eă^ut, să-şi amintiuscă oâml a chômât pe Plitos la aparat «Jicàmlnï
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aduciam pe Prisa cari«, rânjia şi spunea că ómeiii ca noi să 
prindem hoţii ! ! a rămas şi riscat a se face caraghios dupe cum 
ş’a mai adaogat la acest titlu şi în anul 188G când am adus lă 
góna de la Gaiciana tóta ortauâ de muzică de la Corbeasca şi a 
spus că am speriat vântul ca să mă dei în desgracia D-lui 
Prefect, ca spirit veninos a inventat că cu ocasia ducereî la Ad
jad cu vânatul al preda cătro' Bucurescî, aşi li facilitat ca Altar 
Marcii să vorbiască cu doctorii recruter a scăpa pe fiul seu de 
la armată, ceea ce eu nici mă întâlnisem cu niminea şi nici a- 
viam cunoscinţe, dar de ce nu sunt capabili asemenea óminí ? ! 
la alungarea mea nu puţin lucra ITasnas Niculescu, spre a fa
cilita venirea in locumî a armianului Solomon I. Solomon, pro- 
tegiat şi de alt armian Cărămlau ! — nu e vorbă a reuşit şi d-sa 
mai in. urmă de ni’aü alungat din Tecuci«, dar in schimb 
a regresat datorită providenţei, mulţumindu-se in cele din urmă 
cu derectorâtul unei şcole de cloşcăriî model, unde prepara tine- 
ritul spre a sub-sista in viitor. Cum am cetit intr’un ziar mi-se 
pare Rasboiul-vechiu din '1888. — Caractérisată prin serisórea 
unu-i D. G. S. din Focşani din care estrag unnătorele»—Primind 
«serisórea D-v. «prin care me anunţaţi despre înfiinţarea acolo 
«a unei scoli-model publicată şi in ziar Răsboiul No. menită 
«a prepara tineritul spre a străbate mai cu uşurinţă nevoele rnu- 
«tiple ale vieţei in lupta pentru existenţă, experenţe câştigate in 
«lunga vostră carieră de militar şi civil, şi care a lost practică 
«vostră de tóté (Jilele, ’mï dă ocaziune a ve exprima în public 
«recunoştinţa mea de* onore ce meaţ făcut numindu-me ca pro- 
«fesoi* la acea şcolă, probând încă odată câte mari canlitătî 
«posedă sufletul vostru vârtuos,

«Mari şi spinóse ţ’a fost experenţele ce aï întreprins,, te 
«cunosc de când repausata vostră mumă cu ideile ei originale 
«te certa de la asemenea mari discoperirï, aï învins, însă, aceşti, 
«inpiedimente prin desile bătăi ce’í aplicaî, iar publicul ignorat 
«de principiul*], «te numea» fmdenaturcU, te cunosc când ca 
«comandant de jandarmi cu soldaţi la drumuri marï te^esercitaï

„rog fncredinţaţimî ajutoriaşul D-vsMacuma cu priliglul acesta al a minunţ raa ’nlo* 
cuit — noi maî uita cuvintele lui bietu Plitos când ’mî spunea“ Prutene, eu n'ain 
„nevoe să mă ilustrez sunt prea cunoscut, trebue să ’ţî fac reputaţia ta, aşa ca 
),unele acte pornite din iniţiativa să le atrebuia întelegenţeî ajutorului său, până 
astăzi n’am întâlnit aseminea óminY, afară că ’n nobleţe se potrivesce múlt P. 
Panait Oarda Sub-Prefect Plăşet Siretu Jud. Covurluî cu care am funcţionat.

DicepţiunY amare, Căci nu terminasem ancheta tâlharilor şi telegrafic am
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«la pungele' trecătorilor, te cungsc când prin dibăcie şi iscusinţă 
«de care esti capabil ai tras Statului o bună lecţie profitând de 
«24000 lei asemenea şi pe comuna Galbim, nu mai vorbesc de 
«rângheurile jucate lui Costaclii Niculau, Preotului Deculsara şi 
cGheorghe Oprea, ’ţî rămâne numai ca să pui foc Tecuciului 
spre aţi rămânea numele nemuritor in istorie j i.

«Geniul natural al confratelui nostru P. d’a fura spontanii* 
«oua de la două closcî, având ochirea in două părţi, ma surr 
«prins şi pe mine, şi prin urmare sunt de părere a pune der 
«rectoratul la concurs.

Găsesc bine inpărţită materia ce urrrieză a se preda, insă 
cu următorele modificaţiuni in programul ce aţi întocmit po 
care ’1 voiű trimite in urmă.

semnat, G. S.

Urmărirea lui Dragoş
Materia despre crimele lui Dragoş, find prea vastă, ’mi este 

peste putinţă a o aprofonda aici, urmând a lace obiectul unei 
alte broşuri, totu-şi pentru a conrespunde etichetei acestei cărţi 
şi angajamântului luoat Ja introductiv, — voiű face intreacăt că 
te va naraţiuni, sciü că a eşit o broşură dar mărturisesc n’am 
cetito de loc, numai mea spus la 8 Noembre 4893, D. Primar 
de Păunescî, Mihai Manea unde me găseam despre existenţa 

• acelei broşuri, — Nu sciu, insă, dacă istoricul nostru a înbrăţoşat 
in mod real ori legindar cel puţin, faptele asupra morţi ban
ditului, despre reclama VJădineî muma banditului Dragoş, adre
sată D-lui Ministru de Justiţie «cercetările primordiale făcute de 
D. Procuror de Tecuci Costantinescu, actul de autopsie a D-lui 
Medic Primar Hipitis — atât de isbitor şi pentru cei mai novici 
in scinţele elimentare ale medicineî legale, — şi în adever decla
rând că banditul Dragoş a fost găsit mort cu faţa spre răsărit, 
glonţu pătrunsese partea bucală stângă şi sfărâmase Craniu» 
nu resultă ca mórtea a fost aprópe instantanie ! 9 şi cu tóté

fost c lie mat dape ordinul D-luï L. Colouel Cucuiturescu că să vitt la instrucţi
unea militară unde comptam ca soldat, D-sale puţin ’ï pasa de a reda Jus
tiţiei tóté faptele acestei bande, ţinea mai presus diuciuplina.„ Capul la dreapta 
şi la stânga" şi mai ales când aviam do comandant al companiei un adivărat 
moş tiacă, da chiar a idoma şi apoi ’1 mai eroina şi Brânze j în câţ camarazii 
I cânta.

\ i Ci 8 E 811 EI £
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aceste prin actele de instrucţiune a lui Hasnaş, raportul către 
Prefectură, avansexa că banditul vizândul pe dânsul, a fostnèvoit 
in legitimă apărare să tragă, şi dupe Slobozirea armei, banditul 
a maï trăit 2 ciasurî in care timp a mărtuVisit tote crimele!! 
întreb este acostă plausibilă dc adevăr, cum ? dupe sfărâmarea cra
niului a mai putut mărturisi crimele '? ! ! — Avea dreptate D-na 
Roland, când dupé eşafod striga, O ! civilizaţie câte crime nu se 
comit sub «umbra tai» ’mî Iui, insa, angajamentuaio da in reilef 
:n broşura ce voiü scote când ’mî va permite mijlóeile. Atunci 
se va oglindi rolul fie căruia şi apriori declar că tóté acele acte 
4upc cât II—am cetit nu vizaze de cât pe D. Hasnaş—Gopetschu 
— şi ar fi criminal din partea orî-cuî d’a ’şi închipui să ros* 
frângă măcar din punctul dc vedere moral, respundirea altora 
câre nau avut nimic de comun, si care din contra aii fost şi 
sunt puşi prea sus şi a cărora castitate si marinimositate ori-ce 
om cu pudóre nu li-o póte contesta

Nu ca aceste acte ce enunciai ar atinge cred moralul D-Jor 
numiţi, şi in privinţa cărora voiu păstră o atitudine severă 
dar dreaptă, totu-’şî e bine a-se da la iveală acele acte de alt 
minterlea publice.

Dacă mi-am luoat o sarcină prea penibilă, este că eu sunt 
primul discoperitorui lui Dragoş Munoilă şi Vfétt pe ‘cât mc 
ajută inteligenţa să’mî re trapez cu acte onóreu înjosită de reptile 
— Nu că simt gelos de re pu te ţi unea altora, dovadă că chiar 
atunci când alţi sa ilustrat cu actele mele, cum cred că am 
justificat în deajuhs, având tupeul a să lăuda singuri prin ziare, 
am stat indiferent, — Nu că ma aştept asUVzï a mi se da 
veri o atenţiune, dar nici ma aştept măcar a fi cetit (căci 
aşa păţesc in decomun cei mici) do ori-ce de un şir dc ani, am 
avut fatalitatea a fi veşnic déconsidérât şi brevetat cu acte jos
nice, gracie manoperilor atât de dolóse acelora care ştiu a sc 
susline prin târâturi şi prosternaţiunî pentru a căpăta lovirea de 
ostracismu acelor care nu cunosc alt sprijin ’al de cât energia şi 
castitatea cu care titluri nu mai sa póte efasa înaintea şefilor şi

Căpit-anu brâncă ’n tiaeä 1 
. Cu capu ca o teleancă !

Lapte acru ’n calamarî !
Foc şi para ’n busunari !

am credinţa că D. Cucinturescu, cu tot necasul ce avea pe D. Anastasia, ar fi 
fost maY prespicace mai amabil cu mine, dar pentru că era luscn la ochY ca D 
PopovicY ţrebnea negreşit să sufer ventăţile lor, aşt fel instrucţiunea, aproape ne
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protectorilor sei, cu riscul d’a mă dipărta de sujet, voiu adăoga 
că din momentul isgonireî mele din Tecuciu Ia 6 Martie 1887ţ 
am prevăzut căderea stăreî de lucruri atunci egzistente şi ac
tuala situaţie, dacă ar fi să iau de martor pe o persóná fórte 
însemnata căruea i-sa adresat o serisóue de mai multe pagini, 
ar mărturisi ca an cu an, zi cu zi, am précisât căderea celui 
mai putinte şi fasilc prin care trece continua, şi find că acea 
serisóre şi o substituisă o altă persóná rugată de mine citez fra
gmente din ea.

«Toţi ceia-ce le răpi tuia! de la dânsul (adică Prutianu) încă 
xle la Martie 1887, le însemnai mai mult spre curiositate, căci 
«aceasta previdere o socotiam copilărească, nu crediam că spi- 
«ritul seu va pătrunde atăt de departe, şi astă-zi încă, când din 
întâmplare am recetit, m’am încredinţat că este adevărat, eă 

«precum animalele şi păsările prcsinpţesc timpul, aşa sunt mo- 
«menteNn viaţa indivizilor a previdea cea-ce are se aducă ziua 
«de mâine — apoi continuând acea descriere adăogă» nu pot 
«mai bine a o accentua de cât a recapitula aici un pasagiu din 
«serisórea numitului (Prutianu). —«De şi e rău asta fără nici o 
«acţiune, in tot caşul crearea stăreî actuale nu o pot inputa de 
«cât s’aü mia care nam sciut a obvia rëul la timp, s’aü ma! bine 
«căzusem in ultima perióda, când D-zeű decisase pedepsirea celor 
«mari, făcându-î a previdia tóté invers, adică perversitatea in 
«sinceritate, inocenţile şi castitatia in perversitate înbătânduse de 
«orgoliu şi de entusiasm, asemănândule mai bine cu comparativul 
«lui Paul Emilie care a dis» O ! rât ele nebun este omul acela 
«care să incjânfiază in norocirile sale şi să crecle in favorul 
sortéi celei nestatornice*, şi alte multe prevederi in cât anvi- 

«sajind ’mî revandic pentru mine onórea d’a fi fost iocsinul pro- 
«poveduitor al struncinăreî din temelie a stărei de lucruri atunci 
«existenta şi actuala situaţie.

«Cât pentru present cu repunirea lui Niculescu iarăşi in- 
«slujbă de sub-prefect. presimţesc un rău augur, cântece sini- 
«stre de cucuvaice pentru actuala situaţie politică.

complectă am trimeso Parchetului, căci mă zorea Convoiu militălesc, dar ’n 
defenitiv acesta era o datorie o diuciuplină!! şi no at&t ma costat ca acoia din 
1887. Cănd am fost alungat din Judeţul Tecuciu. no gâsindu-mi un liman căt dc 
mic aici ’şi gata a ma extermina' inprovizindu-mi deferite procese şi calomnii 
do către acei acăror sufleto sunt do la hieni şi crocodeli dacă trebue să cro- 
dira pe naturalişti s’an ateişti că ’n unit otuinï intră sufletile tuturor reptililor, 
aceste suflete umane, dar, miserahele laşe, criminale şi trătătdre respund la inţ-
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(Fapta sub-Prelectuluï lias naş a fost o crima 
Ar li trebuit tras înaintea Cur tei cu Juraţi.

dupé D. Ighel).
(Venitul acum la Dragoş, voiu face o mică inscbiţare despre 

dânsul şi voiu arata (lupe .povestirea multora, căuşele care Fati 
determinat a*’.şi alege da li bandit, fie acele cause cel puţin in 
mod pkiusibil credule infini eau răspunderea.

Tatăl lui Dragoş, fusese Primar la Yidureşti, un írató al 
sëü să resleţisă ca notai’ in Dobrogra, in line părinţii sëï era 
recunoscuţi' ca cinstiţi, Costâclii de mic să csereitaşe la vânat si 

un chitaciu desăvârşit, citea adesea cărţile haiduceşti, dar 
căutătura lui era aşa de întunecata in cât când să supăra pe 
cine-va ’1 vâra in tremure, luândifl in armată ia Călăraşi, aci el 
era designat ca mai vrednic a învăţa remonţii, şi d-1. Locotenet 
Gheţu (acum decedat) ’1 asuprea forte mult dupe cum să ziciea.

Din Călăraşi cu sciiimbu, ne putându-’şî cumpăra cal ?1 
. trecură in permanenţe tot la Călăraşi iu Dobrogia. fapt ce dc 

all mintrclea ’1 dorea şi Dragoş spre a scăpa de asprimea Şefului 
seu, la noul sëü corp merseră binişor, d’ar nenorocirea’1 urmăria 

destinat a plăti păcatele strămoşesc! s’aü şi ale .sale cel puţin 
necunoscute nouă. — D. Glieţu avansând *1 numiră tot fa acel 
escadron unde era Dragoş, cu’i nu-i-să întâmplă in viaţă a da 
veşnic peste rivalul seu şi mai cu osebire in armată.

Dar in sfârşit Dragoş al nostru să vede că i-sa întâmplat 
cu adeveral cele ce s’a scris de D. Ic/hil, in broşura sa pe care 
acum mi-amîprocurata, căci
muma sa, că Primarul de Vizureşti să-Î dea un certificat că e 
iiu dc văduvă şi să facă tóté chipurile se depună, 300 lei pentru 
cal să vie cu schimbu iarăşi la Călăraşi in Tecuciu, neputân- 
du-şi.;’,îndeplini dorinţa, el disertă si venind acasă unde ur
mărit de autorităţi înfundă pădurile, apoi făcând cunoscintă 
lui Manaila începură a esereita noua sa profesie de tâlhar.

Cel întâi fapt, fură un cal dc la comuna Valea-rcn, dar 
inpreună cu Primarul, prinzând pe Manoila, Parchetul la pus

era

era

prin scrisori cătrezorea mereu

ţialele I. P. G. D. cel ’ntai e un renegat ungur care s'au bătut pe nenecâsă 
prin toţi pornit sät respira otrava vazduvulut, cel al II, om însemnat spre defai- 
Bi-a acestut geniu rău, publicu ea dedicat o poesie din care.culeg următorole :

1
Hai nimernică făptură, nu cred să se fi ve<Jut 
Cum eşti tu fără de suflet? om de piatră s'au de lut ?
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• Dragos furii . . . Ilasnaş a ucis 

Dragos a fost hoţ . . . Hasnaş omora tor
dupe D. Ighel).

iu libertate, apoi ’şi fac gasde puternice intre care pe un alt 
• Măuăilă Cârciumarul D-luï A. Batiu clin Brăhăsesei, a caria, 

cârciuma este situată intre hotaru comunei Brăhăsesei şi Ţepu, 
— Cine a discopcrit întâi gasdelc, cine a pus in urmărire straş
nic pe Dragos, cine a scris nopţi şi zile întregi ’mî aduc aminte 
la învăţătorul Bunescu si Ghiţă Gliiriac, pe când eram combătut 
de D. Batiu patronul lui J. Manoilă, care ’l credea sincer, cine a 
trimes pe Manoilă, la arest, nu era altu de cât eu acel care iii 
urmă am fost urgisit si la 1887 predat peste Şiret, — Nu acuz 
pe D. Balin, căci procedura s’a ea succes, că daca nu susţinea 
cu atâta tenacitate pe Manoilă, cine scie ce i-să întâmpla când 
Dragos Fa surprins in casă,

De aci negreşit să esplică recii nősein ţa lui Dragos mi să
rutam mâinile «cucóne Năstăsachi» cum scrie D. Ighel, in bro
şurii sa si cum s’au şi petrecut. — recunosc dar un merit D-luî 
Batiu, cel puţin in afaceri d’asernenea natură, căci iu cele ale 
slujbei a cam scriu lilo reu, in adever de două ori destituit din 
postul de Judecător vine prea bocană ! /.

Find că a venit vorba de Judecători de pace iată ceciliani 
în-tr’un ziar umoristic.»

(.dacă D-I. Judecător, B. Judecă pe două pcrsóne, unul re- 
clamase pe cel alt că ea dat două palme, la bara drcptăţei, Ju- 

ddecălorul propune părţilor a se inpaca, şi dupe stăruinţă Ju- 
a-decătorului, reclamantul consimţi ca să primească de la agre
sorul sëu zece lei, acesta cerând să lase procesul cel din urină 
«căci n’avea potrivite.

«Reclamantul perzând răbdarea aşteptând, să lipeşte de 
«Judecător, i trage două palme, şi apoi forte calm adaogă,

«Domnule Judecător, să primeşti D-ta acei dece lei, ea ine 
grăbesc şi n’am timp să stau ! ! !

Ai fost ta făcut do dracul ? blestemat de D-zeu 
S'ail că eşti nenorocirea? s’aii că eşti păcatu greii ? !

II
Trădător fără do samăn ai tradat al tau stăpân V 
Ai tradat pe acela caro pentru tine a fost bon? 
Insă. val ! un rău ca tine la 'nveniuat cu relie 
De nu mal poate să se spele
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Dragos, fára sa zică veri o vorbă fără să răcm'scă, 
bătu aerul cu mâinele şi căzu jos trăsnit inpuşcat 

de Hasnaş pe candera legal.
dupé D, Ighel.)

Feveascămă D-zeii 1 nu fâc alusie la D. E. S. care a pri
mit în curte la Corciovenï doué palme de la S. N. cel întâi por
tărel si cel al doilea agent de percepţie . . . Nu ! ! Nu /! acum 
nceşti Domni, şi mai ales cePintâi e sub-prefect şi unul din cel 
mai' inteligenţi din ţară, să prinde de multe ori pari ca găina c 
cu 4 piciére ) ! şi apoi ca tip de mintos esté şi caractérisa rea ur
mă tó re» in tr’un proces cu ţigani de la Toflea, ce a avut la Tri
bunal, bulibaşa ţigănesc luând «cuvântul zise» — să trăiţi Dom
nilor Cărbunari ! ! Boerul nostru este de la ciafa până la frunte 
ea o óla plin de minte ! ! !.

EÏ naü sciut niminea şi pace până in anul de graţie '1888, 
ça să profite de serviciile sale geniale, — ba un D. Prefect care 
ia jucat rengheii de ia Scos din Director de Prefectură, il mân- 
gâea, să te fac advocat al statului aşa şi fără diplomă ! ! că dă 
se convinsăse că-’i tobă de carte şi pace bună ! ! !

Că dómne multe mai sunt de spus dacă pârdalnica asta de mână
realităţiee duce penelu n’ar fi ostenit, dar să mai adaog ceva 

bizare póte nevăzute şi neauzite, in comuna B. o domnă spre a 
se convinge dacă sódul séű ţine la D-eî cu dor cu inima cu 
totuli la pus la încercare, sa ţie pe dosul manei un cărbune a- 
prins pană se va stinge şi apoi e convinse de fidelitate, bietul 

fiind că’l cbiamă Bun, ia care dupé obiceiu mai adăoagă şi 
pe terminativul eseu, a îndeplinit şi această dorinţă, cântând.

Săracul omul prost 
Bun odor la casă a fost,

Cic drept asa trebue să facă tóté damele, ca bărbaţi surit 
cu totul increduli, şi bietele dame vejnic uşa de bascucoră veşnic 
marterizate pentru un singur om, dicând acestea cred că ’n păr
ăsesc ideile tuturor bicherilor din a cărora şleatcă fac parte, că 
da de când lumea şi pământul pe cuptor nu bate vântul.»

Da poî ce să mai zicem de cei tineri, acum lumea sa schim-

om

iii
Tu 1 vepiră ticălose şi hidosă creatură 
Ai fu st las ’n funcţiune ai pradat peste măsură 
Ai fost călcător de lege spre a face talhariî 
Paoatu greii cu fapto negre, fiu al negrei infamio

IV
ţiristos fu întrebat o dată, de un discipol al seu ?

1



- 27 -

bal cu tótul, la cei bătrâni amorurile, divorţurile sitnt în gradul 
cel mai culminant; in Vechime deviza femeilor tinere, când videa 
câte-ton ghijog că să rotea ca coco.şu ’i cântă sarcastic.

Omul daca inbătrâneşte
Punéi pae şi’l pârleşte,

Acum nu, bătrânii ’sla favóre cu ucigăl tóca inpreunâ, nu
mai cu o singură condiţie ca să lie într’o slujbă inalfâ să aibă gî 
chimirul groscior si să Înveţe şi jocul curtahUM; de aceia parte 
din public mai OU piiii'orc pe asemenea soiţi de bătrâni ea gra
tificat cù iihhătorul Epitet meritat. — omul dacă inbătrâneşte 

, • ...............................Forte mult înnebuneşte.
Urmărirea lui Dragoş se făcea de Sub-prefeetul lacovachi 

in cea-ce priveşte pentru plasa Zcletinu, şi unde Dragoş nu călca 
de cât torte timid, dovada că la D-tracbi Velicu din fugă asters 
un cias din perete, şi unde M-me Velicu punând mâna pe puşcă 
banditului, il iacurăjle iÿf perdtiSe seritcíe ; iar in plasa Ne- 
coresci-Dâfiad, locul natal a lui Dragoş şi unde numai veşnic, se 
tiscundea, urmărirea era încredinţată esclusiv Sub-prefeetuluï 
liasnaş si Locotenentului’ Copetschi — Dragoş ajunsăse legindar 
ei, parcă scapă prin urechile acului de poteră, in cât auzind cine 
va parascoveniele acestea ’í vinça să’l asimileze cu ucigăl tóea; 
din arest scăpă, prin-trc aulele de potolişi traversa cti chitiulă 
din poveste a lui sä fsâi Îă, şi niminea nu’l vedea, garda de la pri- 
Hîftriî ’i încarcă casetele cu banî, cum s’a întâmplat cu cea de 
lai Buciumenî si comandanţi po terei nu’l putea chiti şi pace 1 — 
în realitate se ascundea multe in jocul acestor versiuni, şi apoi 
drept vorbiü din punctul de vedere vani tus in caşul când nu s’ar 
fi ascuns alte tendiţî de care vorbia gurelc rele dar perspicace 
— dacă Dragoş, să prindea si banda luisa extermina, cine 
să capete medalia şi câte acte de mulţumiri ? dor nu toţi' a li 
proşti ca mine să 'se ţie gârbă până la exterminarea bandei 
cădea in sarcina mea a o urmări — In lumia asta sunt óment 
practici, care judecă cum tivbue să tragă íolóse morale şi ma
teriale,^dar nu tot cu simţul castitatei şi fatigaţi numai de do
rinţa d’agşervi societatea — şi 1 cărora nu găsesc destule e-

era

care

Cnm am putea cunosce noi Dómnc pe omul cel rÖu ? 
Hriatos atunci le respunsc (lucru prea adiverat) 
Omul rcu voi se fiţi siguri veşnic va fi Însemnat.

V
Mal însemnat om ca tine ? chior de ochi amar sluţit 
Lumea 1 re buc aii fuga ça de nn flagel cumplita

, , . I < •
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Iogiurï a le aduce pentru iscusinţa loi*, ce am înţeleseu la 1883 
că am prins banda lui Bălean in 12-15 zile şi la 1885 a lui 
alt Dragoş, sa dat de cine-va verî-o atenţiune, sa considerat 
de sigur nişte potlogari ordinari, pe când dacă mal închideam 
ochi şi treciam pe lângă eî, avea să fie mai bine, novice de 
tot era mult mai bine să fac la crochiuri cu D. Gopetschi sa 
înconjurăm pădurea de la Buciumenî, să batem apa in chiua, 
să necăjim mulţime de lume, întrerupând-uî de la munci, şi 
noi să hălăduim la Brăhăseşci unde aveam o ospitalitate splen
didă in sânul familie! D-luI Berza, Chiriac, ei n’am înţeles şi . 
pace, pôte me alegiam şi eu cu o sub-prefectura ca D.Copetschi,, • 
astă-zT.

Jafurile interprinsa în Jud. Tutova
Era anul 1885. in toiul când Dragoş, devinise mai aprig 

în comiterea crimelor, deja Judeţele Limitrofi Bacău, Putna Tu
tova şi Covurlui erau alarmate, nu că Dragoş aii făcut încălcări 
pe alte teritorii de Judeţe afară de Măeeşanî din Judeţul Covur- 
luî, comună ce vine aprópe de comuna Gorodo-Puţenî din Te- 
cuciu, dar pentru că alţii să substituia in numele seu’ şi ’şî daű 
numele de Dragoş, şi în adevăr ca exemplu putem cita o în
treagă bandă comandata de un alt Dragoş.

»Sava Bichinet llalărescu din Răchitdsa, Gh. Balan clin Lă- 
leşti, G. Pricopi şef de Garnisóná clin Goloneşti Petrachi Podască 
din Buda, era la trier cu toţi la D. Ión Dragoş tovarăşul D-lui 
G. Busilă arendaşul moşiei Băcani din plasa SimiJa Jud. Tutova, 
— intr’o Duminică fiind inpreună, Podască, începu a face urmă-* 
tórele propuneri.

Oare! fraţilor ce se mai aude de Dragoş, când am venit 
eu dupe voi acum câte-va dile, spunea lumea şi chiar sub-Pre- 
fectul Iacovachî care trecia la Bănceşti, că nu’ï chip d’al prinde 
pentru că el. face bine la cel sărmani şi toţi sătenii ’1 ocrotesc V

Da poî ghine răspunsă Pricopi, cum să nu’l ocrotiască, când 
dă ban! in dreapta şi in stânga, că hâtri mal sunteţi parcă nu

Ta fiinţă degradată în careată de pacate
De ar fi an Hercul paternic n’ar putea să le poarte

VI
Eşti dispreţuit de lume, astă-zi treci ca creatură
Fără sémán, tip de rele, o hidósá pocitură
Un drum sigur ce ai 'n viaţă, drumul cel mai nimerit
3ă te ţoctteţtt şarm ane, da nu la călugărit

■
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sciţi că darea vecii marea, ce adică cel ce '1 urm érése de o childu 
foncţionari! nu se ling* pe bot de la Dragoş, nu culeg ban! albi 
pentru dile negre, de asta să na vel! tiamă ca ’l va prinde veri 
o dată ?

ET, cum Iaci şi tii Pricopi, parcă le ci dupe carte, răspunsă 
Hălărescu d’a pol nu ştiţi că la prins iu câte-va rânduri, şi nu 
mai bieţi soldaţi de gardă la temniţă, ş’a pus pelia iu salaiiiüra 
de 1’au Tăcut scăpat ?!!

Pricopi, luând vorba din gura lui Hălarescii, ti.-, că tem bl- 
léü mai eşti clacă judeci aşa de prost, apoi ghine dacă Dragoş, prea 

- le tace bocaneü audi, Procorodu si Judecătorul de Instrucţie la 
Brăhăşeşcî, oiiţeru cu Privigliitori ’n coastele Buciumenilor, $şi el 
să ea casa de bani din Primăria de Buciumeni se o strice ’n pă
dure? apoi trebuia să ’l prindă, căci era prea cu ochi şi cu sprîu- 
cene, găcia şi proştii că toţi capi de potera ’l ocrotesc, dacă '1 
tăria ne prins şi de astă dată — şi de aceia oii dat toată vina pe 
ciocanele de la Ţigănesci, iar la prinderea lui toţi ’şi umplea bu- 
zunarile cu aur si nu tárziü Dragoş, a scăpat din arest ca ’n se
tase toţi, si le mai Irebuea ceva lovele — şi apoi parca soldaţi 
i-au dat drumul aşa de giabă iu dorul lelei ?!!

Da ghine mai Pricopi, respunsa BaJan, eu cascai gura de 
când vorghiţi voi, adică c laşa şaga, de unde scit tu toate cele ce 
spusaşi, parcă ai (ost cu Dragoş, de toci bureţi aşa de bine, de’ţi 
merge fölélni ţa ca la moară ?!

Eca na! dit baian, si lasă ’l in pace, vorba cea naţio frântă 
că ţam dreso!! parcă eşti scriitorii apă gúla* de la Judecătoria din 
Podu-turc ii lui, nu mai ol încremeneşte cu gura căscată de face 
muşiţă la gură!!! respunse Pricopi, atingând pe Baian, că ia făcut 
gura foielniţă!! apoi ghine tu nu scii că sunt şefu de farmizónie 
Ia Goloneştî, n’aud eu din primărie tote, nu am fost eu cu Pri
mam la Tecuciu in câte-va rânduri, cum să nu sein tote, nu 
mi s-a poruncit şi mia să stau nopţi întregi cu ochii stecliţi cu 
meliţieni prin comună, s’a prind pe Dragoş, şi am serj ut 
la pânda nu să prind pe Dragoş leriască D-zeu, da sa me im-

VII
Ca să’ţt espietfï păcătui, căci o greu păcat ca tiue 
Sunt lişman şi ca tot omul, a’şî voi ca să'ţî fac bine 
Am mulţime de sacsanale pe la vite de purtat 
Sein cil nu meriţi acesta, ştiu că comit un păcat 

VIII
Am întrebat tóta lumea, care e mat bun mngar
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prietenesc cu el, că póte *ml svârlia şi mia câţi-va napaliori, să 
nu mai asud pe aici prin Bacani, ei, n’am avut noroc şi pace, 
să vie, că apoi vedea jupan Tiie al nostru pc Dracu, didca din 
gălbiorii cu care. a înşelat pe biata Beiţa Dudună — li, că tare 
dóriam să’l văd şi sa’l poftesc la jidan, că de când s’a îmbo
găţit nu-i ajungi cu prăjina la nas?!

Daca este cum spui, şi tu scii tóté poticile, rëspunse Podaşcă 
de ce să nu mergim sa ne întâlnim cu Dragoş să intram şi noi 
în ciata lui?!.

Nu! nu! respunsă cei-Falţi, iar Pricopi, repostă, tei prea 
grăbit Podaşcă, ca mireasa la patu, să vede că ai urat munca» 
pe acolo sunt o mulţime de potiraşi, până om da de Dragoş, mai 
de grabă ne vom tredi cu veri un glonte, de ore-ce noi nu cu- 
nóscem pe nimene din ceata şi gasdele lui? şi apoi n’avem nici 
bani, arme, să ne ducem aşa ca viţelu Ia poarta nouă, cădem ca 
Eupu ’n lupărie?

Eu a’şi chiti, că mai bine să ne unim cu toţi să mergem 
in tâlhărie, făcăndu-ne că suntem insu-şi Dragoş, ’şi in dată ne 
vom umplia pungile cu galbini şi éaca sărăcia alungată?

Eli unul cele ce a grăit Pricopi, dise Balan, să Ie ascultam 
şi să’şî pornim mai intaiu unde voiu duce eu, că pe aicia nu vă 
cunoasce, precum la jidanul de la strâmba- care e plin de bani 
şi apoi să trecim la Ilie, al vostru, cât despre arme le găsim, a- 
tacăm bordeile pădurarilor şi le luăm armele, ’n drumul nostru 
numai pădurari găsim şi ne íacem îndată cu arme câte vreţi.

Toţi cuvântară hai-noroc ’ntrun cias bun, dând mâna, apoi 
toţi in cor da pe cine alegim Căpitan?

Pe cine ?! respunsă Hălărescu şi Podaşcă, pe Pricopi, ca el 
e şi şef de farmizonie?

Nu! rëspunse Pricopi şi Balan, noi dicem pe Podasca că o 
mai ’ndresneţ, mai chipos, şi cam samână cu Dragoş.

Dacă e aşa sa tragim la sorţi respunsă toţi să videm care 
din doi Podaşcă sau Pricopi să ne Fie căpitan? şi tot atunci fă
când sorţi adică doue hârtie de ţigară în vălătucite, pe una in-

TJn magar mai ban na este de cât cel mal rău tâlhar 
Maî tâlhar de eăt pe tine, drept să’ţî spun nn sa văzut?
Deci poţî face pe. magara mi s’a spus şi am crezut, 

cel al 111 lea geniu rati pronumit în armată „Bot de năpârcă*1 cel al 4 lea 
pronumit Oloşcariu s'au bala de la făntâna Dediulnî. ca sa nu. maî lungim vor
ba, toţî plinî de microbi care esleriu(uea4e societatea, dacă ar ştii doctorii că 
tot oorpul lor sunt un microb de unde să rrspftndeso în (Jazduf omorând omini-
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ITasnaş, ar fi trbuit tras înaintea cartel ca juraţi 
ca să se pedepsascâ un aseminea om orator de omeni.

(dupe D. Igliel.)
semna cu o gămălie de chibrit stins un semn, apoi legali Ia ochi 
trase dintr’o pălărie si sorţi căzură pe Podască pentru căpitan ?!!!

Toţi strigară întrun glas trăiască căpitanul nostru Dragoş!!!! 
şi apoi resolvară multe daravenirj, despodind a se adresa o scri
soare Domnului Bujorianu proprietarul Voinescilor a le depune o 
sumă de bani la un loc anumit.

0 DISTÀINUIRE A AUTORULUI 

’n privinţa vechiului bandit C. Dragoş
Sumedeniele fie ómini şi de armată concentrată pentru ur

mărirea banditului Dragoş, si ne prinderea lui da loc la o mul
ţime de versiuni fontaslice.<»

Că Dragoş ar fi ocrotit nu numai de săteni, dar cbiar de 
potirasi, ’nlâmplarea face ca să mi-să pue la disposiţie un No. 
de 20 călăraşi cu care intr’o noapte am venit la banii Ungurului . 
de la gara Berheciu pe unde cate o dată traversa Dragoş, aci 
am postat toţi călăraşii prin podu banului, in gradjd. iar eu ’nsumi 
travestit in haine (opinci şi sucman) am eşit ’n şanţu şoselei şi 
m’am culcat, despre ziuă' văd viind doi locuitori cu boi de funie 
si cum ajung, eu făcând u-mă că dorm, începe a mă scălţia si 
apoi destepdăndu-mă, mă întreţin cu ei cam ast-fel!

«.Căscatul de somn ’i întreb da de unde veniţi fraţilor, Ja 
acari primi răspunsul, apoi am fost la iarmarocul de la Podu- 
« turcului să vindem nişte bouleni şi nu ni s’a plătit, cam slab 
«iarmarocul de tot, să hi ştiut nici mai plecam de acasă, că dor 
«rde la Matcă până la Podu Turcului este o bucată bună?..

Da tu c<; tei pribegit pe aici, de unde vii mă întrebară?
Incepuiü a ofta grodnic, şi apoi zisei «dă fraţilor mi s’a în

tâmplat o nevoe, veniam de la Bériad şi drept Iriasca o liaca mai 
in cóci mea murit boi, şi am venit ca să mă duc cu trenu ’napoi

rea, ar decide sâ-i ardă de vii şi zeu am scapa de holera, de angina şi de tdtî 
boia rea !.. .

Apoi profitând de lipsa mea, D. sub-locotin«nt CoootschT, publica un arti
col într’un ziar atrigandu-şt tot nleritul priudereî acestei bande din care fusese 
mise pare chiar medaliat, nelăsindu-Y altuea meritu nici cât negru sub unghii 

Cu inteligenţa sa recunoscuta, afirmase la început ca hoţi sunt în 
pâdurea Brâhâşeşci Buciumoni şi susţinoa morţiş sâ ’n cungiurâm cu locoitorï

:r K. t*ţ
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şi auzii, cica unui păcurar tot pe pustiu ista de drum i-a murit 
un bou şi s’a întâlnit cu bietul Dragoş şi eau dat bapi de sau 
cumpărat, găndiam că oi da şl eu peste noroc, şi am adormit 
plângând mă credeţi să vă creadă D-zeii sfântul, ca drept nici acasă 
nutri ce mal căuta căci, nu mai am nici o avere şi treime iară-şl 
sa mă apuc de argăţit şi începui a plânge, ca zeii de ma-şl ’n- 
tâlni cu Dragoş, să mă ertc cel de sus, dar chiar ma-şî duce 
cu el !!!t>

Da, 'respunse'r.niil din el, căci cel lalt să dusese la fântână 
nu sciu ce fel de poamă esd, dar să ăl spun pe Dragoş ’l găsesc! 
’n satu nostru la Matca pe la casoea lui Eni el pe acolo hălădu- 
eşte, mă mulţumii cu atâta şi ne despărţirăm.

O imprudenţă care nu mi-o mai pot crin, ’n loc să eu 
drumul către Matcă, ’mî lac alte socotinţî ca să mă duc la Ni- 
corescl unde era Ilaşnas, să le puiu ’n vedere că apoi noaptea 
următoare cu mal multe forte se atacă Matca, Considerând că şi 
cel lalţî au acelaşi interes ca mine da prinde cât inaï curând 
pe bandit, ’n adivăr am luat drumul direct la Nicoreşti, unde 
găsind pe Hasnaş şi cel lalţî chiar in primărie (in ziua când se 
adusese pe un individ asupra căruia se găsise praf şi haliec, fac 
apel la memoria D-luI Corban, am mers de am şezut la masă 
mi se pare la o armiancă, Tain chemat şi i-am distăinuit cele ce 
discoperii cu propunere se mergem ncgreşitii că garantezi! cu ex
perienţa mea prinderea luIDragoş.

Hasnaş, se făcură leţe-fcţe si apoi 'm rëspunse: Ce ? sptt- 
tu Prutene téta matca e ’n conjurată de mult de soldaţi şi ni
menea nu polă eşi sau să intre fără bilétu nostru, de face! gre- 
şală de te duce! avei să fii mort, te im puşcă poteraşil şi să nu 
te duci veri o dată-de alt-fel Dragoş, nu dă, prin Matca, e min
ciună cine ţ’a spus!!!

Plecai ochi-m in jos, schimbarăm vorba, pornii apoi spre Bră- 
hăsescl cu gândul a-’m recruta nişte prieteni al mei, şi mal târziu 
vestiţi, cu câţî-va călăraşi se mă duc la Matca, dar fiind delegat 
’n comisiunea de rccensimént, de óre-cc Sub-prelectul Iacovachî 
era in urmărirea lui Dragoş, am amânat esecutarea planului ce 
’m propusăsem, de alt mintrelea mărturisesc că aici am fost cam 
invidios, ne spunând lui Iacovacbi, secreţii, ce ’l reservasim 
pentru mine.
űe tóté părţile pădurea ca sa-T silim prin fóme a-se prada ! ! dovada adresele 
sale şi .cănd am ajuns la BrăhăsescY, chiar făcuse şi.un crochiu de aplicat pe 
teren, idie cară ’m făcia efectul celiu ce cauta acn.’n cam cu făn pe căud han 
diţit erau tocmai la DrăgeştT şi Valea Saca, şi dar am respins ca ridiculă acest
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GOANA BANDEI 

din Tutova, substuită lnî Dragoş
Podaşcă dupe alegerea lui, Gapitan. porniră sub numele de 

Dragoş a face mai multe jafuri consecutive dupe cum se stabi
leşte ’n raportul ce publicam, insă G. Pricopi, mai imbicil, fiind 
găsit de d, Sub-prefect Sevescu, fără cuvenitele însuşiri, şi fiind 
că el asvàrlisë din mana ceva la vidcrea sub-prefcctului, *i atra- 
seră şi mai mult atenţiunea, căutară prin prejma locului' şi gă
siră o górna (cu care se servia hoţii asupra semnalelor) ’l sus
pecta şi apoi ’1 trimeseră Parchetului fără ase constata veri un fapt 
contră-i, cum? Hoţiile se ţinea lanţ, la interogatorul făcut de Parchet 
mărturisi că a fo3t la trier la Bacani, de unde au pornit cu alde 
Hâlăresc, cu intenţiune a face predăciunî, dar nau comis nici 
un fapt.

Prefectura de Tecuci, motivată de mijlocirea Parchetului de 
Tutu va, ne ordonă a urmări şi pe cei alţi şi ’n adivăr pornind 
’n urmărire am prins pe Podaşcă ’n pădurea Răchitosă, mea 
mărturisit tóté crimele 'dar nu cunoscea victimele, şi pentru a 
nu fi in posiţitinea D-luï Săvescu a seri pe hârtie töte dăhiele ce 
va înşira Podaşcă, cum a făcut Pricopi, că apoi ’naintea Parche
tului şi a instrucţi să declare că lia improvisât de frică, am fost 
silit a întreprinde o ad i vă rată urmărire, luând cu mine şi pe Po
daşcă, mai ales că la el găsisem şi o puşcă cu care se servea la 
amerinţarea victimelor.

în seara zilei de TI Septembri, legând pe Podaşcă, pe un 
cal, şi in preuna cu Meliţieni, primarul de Buda Prodan, am por
nit la Lăleşti se prindem pe Balan, Ia locurile unde ’şi inchi- 
puea Podaşca. că ’i putem găsi.

Să scie din experienţe, că de şi legea cerc imperios ca func
ţionam din alt judeţ mai ales, să vestiască măcar pe primarul locali
tate! când vine in urmărire, dar cu acesta procedură niciodată nu se 
mai prind hoţii din causă că f ă dă sfoară în ţară, apoi unde mai pui 
prietenia Primarului cu cei din localitate frica şi invidia chiar, am

ta părere şi ara pornit însuraî in instrucţiune singnra calo caro puno pe agent 
în cunoscinţo, vădind acosta, D sa ma ajúns la Buda la Dumitrachi Velicn do 
Unde ne-am asociat, de alt-raintriloa s’a vetfnt raaY în urmii iscusinţa sa cu scă
parea Dascălului Çonst. Tadarn prins deja aluï Sclimpoiu şl în special la prin- 
direa lut Dragoş care s’a plimbai, ani întregt sub nasul D-salo.

Dacii am fost silit a spune cdte va adovitrurt crude, so mat semj* D- 
CopetscltT, pentru ca D-sa o devinil, c5ct nu trobuea pentru onórea sa sil lase



- 36 —
fost singuri pe ia casa lui Balan, am găsit numai pe fratele seu şi 
Fam luat cu noi, vezind că tote cercetările noastre sunt zadar, 
de óre-ce Ct. Balan spălase • putina din preajma locului, simţiam 
acum necesitate a vesti pe Primar si chiar a ne odihnii fiind-că 
mai era. pană Ia ziuă.

Banditul Costachi Dragoş, sub-prefect la Zeieţin
’Mî aduc aminte ca acum de noaptea 11—12 Septembri 1885 

era senin, luna in întregimea reflecta cu totă puterea lumina, 
de acia n’am prea suferit prin pădurea Buda-Lăleşti, adică ne-ain 
ales cu puţine sgirîiturî numai bietul aprodu Purice, aşa ’î zi- 
ciam noi lui Prodan, ’şi perduse pălăria, descindem toţi la casa 
Primarului de Lăleşti—V. Burcă, d’a până aici totă noaptea cat 
am hoinărit prin comună, picior de straje n’am găsit, aşa de 
mare siguranţă era sub oblănduirea numituli, şi mai ales că ur- 

. rea grozav pământului banda de hoţi ce să ivise şi scia chiar că 
G, Balan a devenit bandit — dar să nu acuzăm numai pe D. 
Barcă, căci rar găsesci prin veri o comună ca să Fie straje, le
gea poliţiei rurale mai pretutidene e litera mortă şi disposiliunea 
cu straja e ceva superflui—mai ales că legea in această privinţă 
n’are o sancţie bine definită.

Cei lalţi sta in curte, eu mă şuii pe prispa (pridvor) şi stri
gând pe Primar la fereastră — ’n cepurăm a convorbi <icam 
ast-feh Domnule primar, sunt sup-prefectul de zeletin am venit ’n 
urmărirea lui Balan, nu Fam găsit te rog deschide ca să vor
bim? vezindu’l că ’şi perduse seritele de frică şi nu respundo, 
iam spus sparge fereastra,, să-ţi dau ordinul Prefectureî !!! tăcură 
şi în cepură a şopti cu un altul in case, pricepui planul ca pe 
Primar Fau trăcut necuratu !!! şi că atare ne socotesce ca hoţi şi 
să pregătiau ase apăra — ne retraserăm, in calicarăm pe cai şi 
pornirăm — Primarul cu Perceptorul considerându-ne cu adi- 
văratcă eu Prutianu, sunt Dragoş, şi m'am substituit Sub-prc- 
fectuluï de zeletin, cei lalţi sun tovarăşi, şi chiar cel legat pe cal

nedisminţită daca na era opera sa, articolul din ziar, şi afară de aceste fiind, 
vorba de merit, apoî sa’l căutăm la acel cari s’au devotat, acestei, cause 
sa fie salariaţi ca noi amândoi şi esclusivl pentru aseminea atrebuţinnî, daca 
era vorbă de elogiurl apoi nule merită de căt în primul loc învăţătorul de li 
Valea-rea Negruţi care nea asociat în discoperirl. şi ca bine facire D-lnl Hara* 
Iambi Ionide, care a procurat alimente la atăta nnmer de arestanţl, ori D-lor 
ne. fiint galonaţi si cu duciuplină nu merită buna voltore atenţiune 
ţer Copetscbi ?

fără

D-lul Ofl*

k
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(Podască) e unul din banda cu care mod sa putem al înşela să’i 
prâdăm pe el şi pe Perceptor, căci să brodisă a avia mulţi bani 
la D-sa, După plecarea nóstra a eşit prin podul casei au dat a- 
larmă, a venit ţiganii de la D. Vladecol şi cu alţi in armaţi cu 
pusei şi ciomege au pornit ’n urmărirea noassră trăgând focuri, 
grăbind cai am luat o alta direcţiune şi nu nea mal găsit, Iar 
primarul şi Perceptorul câte tremure de frică numai el ştiu,!!!ştiu 
atâta ca până in ziuă a trimes la sub-prefectura Puesci un ra- 
portu, şi sub-Prefectul a şi concentrat mal multe comuni in ur
mărirea noastră, nevroind a avansa nimic, să ’ml permită cetitorii 
al ruga a ceti următorul raport cu No. 1589 din 12 Septembrie 
J885 adresat de Primar, Sub-Prefectulul de la Puesci — iată 
cuprinsul,

vi Astă nópte pe la ora 2-3„doi indivizi îmbrăcaţi in strae 
«nemţesc! şi cu pălării in cap venind la domiciliul subsemnatului 
«din preună cu Const. Balan frate cu Gh. Balan, despre care 
«trătiade ordinul Dvs, No. 3687, şi prefăcăndu-se că caută pe 
«Gh. Balan, m’au somat să le dau drum in casă, şi fiind că a- 
«veam pe perceptorul statului in casă am refusât a le da drum 
«somăndu-I ase retrage, unul din el s’a recomandat că este sub- 
«prefeclul de Zelitin, si retrăgăndu-se, am şi adunat un numër 
«de 20 locuitori, şi urmărăndu-i nu s’a putut prinde, am aflat 
«de la Corist. Balan, că acel individ! in tovarăşiţî cu alţi 4 călări 
«au luoat drumul ’n spre strâmba. Am respectul a vă supune şi 
«D-vs. ’n cunoscinţe pe de o aparte, iar pe de altă vë ’naintez pe 
«Const. Balan şi muma sa Tasia Balan ce sunt gazdile hoţilor 
«spre a regula cele competente.

Bine voiţi etc.
S. Primar V. Bârcă

«Urmearjă incheerea subprefectului de Tutu va in coprin- 
derea urmă tőre.

Se va face cunoscut despre împrejurări Prefecturei, cerâu- 
duiso concentrare de calaraşî in urmărire hoţilor, iar Primarului 
i se va pune in vedere a incheea prescrept verbal şi al triimete 
acestui oficiu relativ la Const. Balan ca gasda de hoţi.

Iată ţecstul raportului „
»ln unua mal multor fapte <le tâlhărie succesive Comise iu ziua de 3Ö Iulie, 
„precum : bataea şi jefuirea lui Ilie Albu din BuciumnnT turturarea şl jefuirea 
„temei Balaşa Papacea din pădurea Ylădniou au atras atenţiunea administra* 
„ţieî, pentru că rumorea publică constatase că ne aflăm faţa uuel bande de hoţi 
„ n faţa unuï ad evêrat flagel care băntuoa populaţiuuea plaşilor Nicorescî 
„Zeletin terorea fiind in gradul cel mal culminant deşile crime ce sc comitea,
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Dragoş zicea pe pământ legat in lanţuri gre
le de 1er, cum Vezü pe Subprelect ceru apa. Ţine 
apa, zice Subprefectul si o armă detunară in odac. 
Dragoş căcju trăsnit. - (Dupe D r-hel) 

«Primarului de Răcliitosă i-să va face cunoscut a prinde pe 
Sava Bichineţ Hălărescu şi al triimete acestui oficiu spre confrun
tare — celui de Buda i-se va cere aseminea pe Petrache gine- 
«rile Catincaî Perjoe din Dănăila, scriindu-sc Primarilor a forma 
potiri. sem. I, Tud uri

A mai adăoga, cred inutil, de ore-ce exista raportul meu 
către Prefectura Tecuci şi ’n urmă' ordinul D. Tudurî către Pri
mari de a revoca mësurile ’ntru cât ’n dina de 12 dis dimineaţă• «
am sosit şi eu cu Podaşcă.

’Mî va permite cetitorii a face o mică reflecţi une.
Nu e posibil pană scriitorului să intercaleze tóté fa sile, tote 

cele ce am suferit nu numai aici, dar ’n multe inprejurări mea 
fost viaţa amerinţată — la comuna Ţiţu un alt talhar, Oriţa, a 
vrut se tragă cu puşca ’n mine, totă hop tea l’am străjuit, aş vrea 
să sciu care prost a făcut ca mine, şi numai cu intenţiunc d’a 
servi societatea, ei/ sciţi care mea löst rcsplata, dacă nam fost 
inpuşcat în 1885 de óminiluT Barcă la Lalesti si aceştia nu putea 
Îi de căt inocenţi, de oriţă şi poteraşi, am fost însă, doi ani mai 
târzsu la 1887 alungat din Judeţ şi urnă rit ca să nu pot la ni- 
mine a mă^hodihni, că erau chemaţi cu calaraşi şi proposiţi, şi 
sciţi de cine, de acei care in viaţa lor n’a sciut a imparti două 
pae la doi magarî, acei ramoliţi şi inbiciK, acei a căror gânduri 
sunt numai la chivirnisili, acei au fost si sunt la favoruri, ace* 
trântori sunt chimaţi ca capi, usurpănd dreptul funcţionarului 
meritos şi in buibându-se fără a aduce căt de mic serviciu socictăţeî.

«Eram convins că Dragoş cu banda s’a c la Matca şi dacă să intarzia 
prindireasă urmărea alte planuri, alte intenţiunj care cred că ceti to
rn lia pătruns atunci' intru derect in scenă, şi fac o serisóre prin derec-

,,cerea imidiat abilitatea administraţiei' şi forţa armatei chemate ca se alunge 
„să prindă aceşti bandiţi şi că atare se redeî populaţiuneY liniştea şi fermă speranţe 
,,’n autoritatea locală ca protectôre a vieţeY şi averoY cetăţianuluY.

Delegând pe supleantul acestoY SuprefecturY D. C. Prutiann, în ziua de 2 
August descin^ind in Comunile BrăhaseşcY-V.alea-rea, constată că o adivarata 
teróre «oprinsese pe paşnicii locuitori, căcY modul de procedură cu care parcura 
e! codru-Yladnic-BraţiascscY, zijj&nam*<Ja marc dupe cum ’J informe» locuitorul
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(ora Popo viei către D. Prefect, prin care declar că să nul inseteinetfe 
cschisiv pe mine in urmărirea lui Dragoş şi daca nu't vom prinde 
in 15 dile, eu să fiu eliminat din tote slujbile din tară,»9ml 
luasem acest angajament pentru că eram sigur de reuşita, sigur 
că Dragoş era patronat, şi el hăladuea la Matca.— Se vede că 
Popovicî pe de o parte a arătat scrisorea D-luî Anastasiu, şi D. 
Proiect, a avut buna voinţă a mă autorisa formal intr’u acesta
— iar pe de de alta a incunosciinţat pe Hasnaş — ordinu ma 
ajuns Ia Rachitosa, am pornit de acolo direct pentru Matca — 
dar prin ce minune ’mî schimbă imediat derecţia, dăndu-se o 
telegramă din Bacău, că Dragoş are sa treacă pe la Marghila 
in Tecuci, şi ’i însărcinat Locotinentu Roni, despre Bacău şi eu 
să plec la Marghila, lucru na fost curat, intelegenţa va patrundio
— din ce sorginte să informat la Bacaü despre Dragoş ? a remas 
şi astă-zi mister, eu o cred că a fost o manoperă, să ’mî împie
dice drumul înspre Matca, de ore ce din momentul autorisăreî 
mele, să scia din nain te că eu merg drept la ţintă, cum să se 
prelijască acesta, ca tocmai' in acele dile când sa împuşcat Dra
goş Ia Matca, să mi-sc ordone a porni la Marghila, de unde acesta 
informatic ? aşa in loc ’n noptaa prinderi lui Dragoş să fiu şi 
eu măcar ca marturî ocular Ia Matca, iaram la Marghila cu 
Subprefectul cel damblagiu, iar D. Roni peste ßiret in lunca sas- 
cutuluî, D. I. Bontás Primarul de Corbaşca ne-adus veste de in- 
puşcarea luî Dragoş, ca noî şidiam la Marghila, ’şî rădea prieteni 
de festa Jucata, de mine că de mine, da pacat de D. Roni, când 
mia;spus D. Bontás am cântat.

Ghide Ghide Ungurianu !
Nci jucat festa de hoţoman !.

Previderile mele na remas ne esacte de ore ce, mam in
format că la Dragoş sa găsit bilete de învoere a esi printre po- 
tiraşj, iar D Ifasnas Ic întorchia, autjî D-ta comedia dracului, 
cu d’am bilete luî Eni să esă din sat şi el înbraca. pe Dragoş

Toadir Silion ţi alţY că pe cănd potera sub conducerea D-IuY Sub-locoiinent 
CopetsçhY, trecuse ’nainte, oY. bandiţii erau ’n nrma secondândo ca ţi cum nu 
le inspira cea m&Y mică teamă, laso acY potera cu D. Sub-locoteneut, punănJu-i 
la dispoeiţiune mcliţienY ţi ’n noptia urmàtôre ’n preuna cn Primarul de Valea 
rea ’n conjura casa pădurarnluY N. Prisecario, care ’Y inspira ore care bănuelY 
•e pune p« o instrucţiune minuţidsc, stabilesco raporturile dintre el cu Gheorghe 
Papançia ţi ajunge la convingiroa ca acesta eate agentul provocatoru, autorul
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Subprefectul se îndreptă spre casă unde era . 
• locotinentul şi striga în gura mure, nu trebue să

vă mai fie frică de dragoş.
L’am împuşcat (Dupe DI glie J) pagină 126. 

funeste, şi’i scotea ! !1 Ei dacă Dragoş nu era să fie înpuşcat legat, 
Domne ! Domne 1 ce ar fi inaï tras pe lângă sine, dar, dă se* 
vede că D-zeu a reservat ca răsplata se o dia el însuşi, iar nu 
omeni, cum de o pildă ea dato lui Popovicî!!!

Câtă iscusinţă, cât spirit reu, am constatat cănd am ve<Jut 
urmă ló rea procedură meschină, căci nu găsesc alt termin a o 
califica.

î/i urma urmei prin. 1886 Hasnaş, Găsind in desgracia D. 
Anastasia* l’au triimes la Berheciu, şi el ne mai a vând antre a 
a improvisât o seri so re (opira sa) puse la poşta din precestanu 
din partea tovarăşilor lui Dragoş, că are săi impusco ca pe un 
puiu de găină de ce a omorât pe Dragoş ! ! si alte multe pră
păstii. ca să câştige iarăşi Influenta la D. Prefect, ca adică : el 
inocenta şa pus viata in pericol şi acum e asvârlit şi isolat aşa 
de rău ! !

'Domne, mari sunt minunile şi minunate sunt lucrurile tale, 
cum ai atâta răbdare de nu întorci gura la eiafa imediat a 
eekn* spirite, otraviciose

Balcanu iarăşi apare
Un contrast ciudat, in anul 1889, fiind numit in aciaşi 

funcţiune Ja plasa Bârlad, o nouă bandă de tâlhari apare tot sub 
numele de Balcan, şi mai mult pentru întărirea convingere! că 
este acelà*sï Balcan, capul bandei nu viza de cat pc Primarul 
comunei Movilenî. ca să-î restitue lirele ce* luoase la Furcenî ’n 
calitate de consilier,' ?cănd venea dupe ce vându-se oile la D. 
Söre — si in adivăr versiuni circula că numitul dupe atunci a 
început a Vedea alb iii strachină, căci pană la acea dată era lucie 
aeurn dávénisa cu avere şi nota bine şi Primar, am pornit in 
urmărire cu convingere că e acelaşi Balcan din 1883, cine ar 
fi crezut ca- aşa de fin şă se substitue altul in locu-Î, numai iu 
criminali instruiţi sa petrec aşa ceva, şi cu tote aceste aşa era, 
eaea cum să petrec faptele.

P ••

direct, gazda hoţilor ce au turturat şi jefuit pe feraèa Balaşa esteriorul seu "Í 
dovidea infamanta fapta şi scopul precogetat de a atenta la viaţa lui Papancia 
fiind presupus ca are bani şi pentru ca videa ’n el cel maî aprig duşman şi 
eicănator interselor sale laşe faţa cu patronul seu D-l Niculai Constantinidi, dar 

. en tóté a cas te a Prisecariu persista'n negaţiunea sa. O convingere abstract« f#rfc 
niel.« .probă palpabila ,de mult# ori pentru -justiţie nu-I feraeage deplina -



— il —
Po când Balcan era in arest se găsesce cu Ion Morunglav 

si Roşcan, aceşti din urma sunt acei care a atacat la drumul 
mare pe membrul de Curte Duculescu, şi din a cărora gro<ja şi 
ţurţuri i-sa atins facultăţile intelectuale, din care a şi murit mai 
tarzeu, acest magistrat de ilustră memorie. — Morunglav Roşcan 
cunoscia bine Furceni, şi Movilei) î, cei întâi avusese; chiar o fe
mei iu Furceni, Calcanul adevăratul, sa destăinuise in arest 
intre altele, cum consilierii ea luoat veri o 70 lire Ja Furceni, şi 
făcuse păriu că îndată ce o scăpa să-i revandice acest drept şi să?l 
impărţească intre ei, dar negreşit acest secret de unde putiam 
sal găcesc, cu tote aceste prin’tro instrucţiune abila, Tarn discoperit- 

Cu Roşcan-Morunglad, nu era de glumit, dupe 20 ani de 
arest, ei apăruse cu mai mare in vreşumare, singe şi iar singe 
se verse şi mai multe nu, ’şi alipisă pe lângă alţi şi pe unul Ba
sera — cel ce însemna cu acest nume scrisorile de amerinţarc 
pană şi pe arbuzi de pe la grădinari (din care unul l’am trimes 
Parchetului) înarmaţi pănă in dinţi, să intălnea cu locuitorii, şădea 
chiar ’n préjma satului Movilenî trimeţind amerinţan Primarului 
că’l împuşca ca pe un puiu de găină, dacă uu-ï da bani de care 
Fam jeluit.

Având dar intim cunoscinţa lui Balcan, ’mî imaginam ca 
tot Ia Drăgeşti ’i pot da de urmă, cât struncen D-zeu ştie, am . 
sosit noptea acolo, şi in tot caşul raţionam, chiar dacă acel Bal
can, nu era agent material, era, insă, intelectual, că de la dânsul 
pornea reul, şi apoi de unde mai scii că póte să înţelesese chiar 
de al binele, că el fiind prea cunoscut, insercinase pe acesta aci, 
şi in schimb ri ajutora in alta parte, găsind’ul şi pe el scăpat 
de câte-va <jile in preună cu Vasile Cremu Ladaru, iam adus şi 
dislegat enigma — numai atunci am discoperit pe adivaraţii Mo- 
runglav’-Roşcanu şi ca atare am dat telegramă Sub-Prefoctului 
de zebrăuţi, căci Roşcan-Morunglav erau dupe acolo din Soveja 
— atunci' ne punem pe urma lor şi incepim o urmărire straş
nica avănd pe Bâlcan şi pe Cremu care cunoscia tote găurile — 
de drept sascut viniam lunca Sîrituluî pănă la Pufesci, alţi por-

viucţiune. şi apoi interesul era d’ase pune mina pe intragi banda de boţi şi 
numai dupe nn interogator d’aproape o zi făcut • Iul Simion N. Prisecariu, si 
convinge ca acea banda do 6 hoţi, mercari 27 Iulie, au venit pe la dăuşil şi 
sâmbătă noptea au pleeat, necunoscănd de cit numai numele şi pronumele Iul 
Ion Balcan, precum nici domiciliul s’au localitatea unde erau oploşiţi.

De la cotuna Buda, unindu-se cu D. Sub-Locotenentî cu 2 Călăraşi, por
neşte spre comuna Homocia, prinde pe Q, Bădica bănuit, mijloceşte la D. Sub-

\ mumii *}
* V
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nea de la Movelenï in sus (peterï aranjate cselusiv de mine aju
tat de vrednicii Primar Costache Petrea de la Homocca) in cat 
şiderea bandei pe aie! era inposibila — uit să vorbesc, ca ban
diţi! încercând a face pradăciun! şi la Bulibaşa din Argia, am 
fost cu Balcanii pe la .ma! marele Buftea, aici cum nea vediit 
ciaureî coborând pe la mănăstirea sahastru, nea eşit ’nainte tótá 

, Urdia începând cu glas tare:
«Diga ho ogaja Pane 

«Diga ho ogaja pane 
«Aide Gheghelau o bulebaşo angle 
«Aide Gheghelău o bulebaşo angle 
«Dica ocior caicordios spano 
Dica ocior caiciofdios spano.

ÍNPRUÍDÉM
- C.rihriu, când prinsisem pe fialcan in i«83, dupe insusî măr

turisirea lui, sa svârlit pe plute şi a fugit in Galaţi, de acolo a 
reçut in Dobrogia, ma! pe urmă sa reîntors, a vorbit cu gasdele 

ea sa-i procure martori, apo! s’au predat, si într’o instrucţiune 
aiat ue complicată si badata ma! mult pe mărturisirile tâlharilor 
căci cum am esplicat n’am avut timpul materiala o complecta, 

nc zorit dc un spanchiu din armată a mă presinta), Juraţi I’au 
condemnat mai puţin, acum scapăsă şi el.

acă Balcan era amabil in cuvinte apoi’ Crimu ’J intrccia, 
5 1 1 ^ mayc duşman a lor de căt dacă lea! fi pomenit 

ca a comis fapte mic! ca furturi de gain! etc, atunci 's! perdea 
orî-ce frică şi respundiau. V

«Domnule Subprefect, poţi să ne fac! or! ce vra! insă, sa 
„ ma* niimeŞtf Găinar! acesta este o ruşine pentru no!!!/» 

pa sem mai ales o apropiere dc Crimu. aşa că vroind a treco 
ire u e la Pufescî, (Preotul Vasile Ignat) unde găsduisem, la 

corn. Poeana în Plasa Berlad,el ma trecut cu ciobacu, s’au dis-

«nu ne

prefect PI. Râcăciune, ai trimete pe Neculai Cornăţianu şi Ion Bărcioeanu, 
apoi urraându-şî calia ’nainte şi ajungând la comuna Corni, să inform ia^e ca 
aceşti bandiţi sunt în căţuna DrăgcştT com. ConüracUosti plasa Berheciu.

La 12 August, ajungând aci la ora 3 dimieaţe găsesc! o stare de lucruri 
cu totul regretabila, tnsnşl autoritatea locală patronă pe aceşti bandiţi, alt min- 
trilia cum s’ar esplica şiderea lor fără nici o, sfială ziua meza mare prin căr;-,. 
pinne, numele de Balcan şi Sclimpoiu, mai ales erau prin plasa ndstră începute
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bracut amânat cu mâinile luntrea, (crimu fiind ’n not) o mică 
râsturnatură şî la moment mă ’n neca, dar nu se scie de ce n’au 
făcuto, polc că am avut dile să mal scuip Creaturile cele ve
ni nőse.

O alta imprudenţa şi mar periculose, dupe atâtea dile de 
trudă, vram să mă duc negreşit la Focşani, Eu trăsura cu un 
cal al unui' evreu şi pornesc de la stimabilul meu prieten Con st. 
Tonicii, pe cine credeţi că am luoat, lot pe Crinu, şi singur cu 
el am trecut siretu pe la BLliescT, am inoptat, şi na-viam de 
cât un revolver, de o dată Ladaru, sta cal, să dă jos şi ea o că
utătura deavoliască (uriciósa, scliimbat la lata, ochi şi glasul), şi 
vine in spre mine eu aceste cuvinte.

«Ea ascultă spune aici, mult aï sa schingiueşlî pe boli 1 ! un 
«instiot, ’ncepuî arădc cu holiut, ’î respunsaî, da prost mai eşti', 
«apoi tu dacă mei spus drept tiăm bătut?! ba din contra te am 
hivat ca omul meu dc încredere,!) Tain inmuct, sa suit in tră
sură am ajuns la Focşani, am tras la hotel Balan, cu m’am dus 
intreburî, iar noptea la ora 4 mea pus calu şi am pornit, — 
nu mult după acestă întâmplare. Cri mu mai comeţincl alte lapte 
— Primarul Tăcu, care ’1 mai inpuşease o dată *in C.... sa luoat 
după el gonindu’l, Cri mul adat de un mal ş’a rupt in junglietui*a 
gâtului, a mai trait câţiva ciasurî in care a mărturisit mai multe 
crime de omor ne discoperite, părăndu-î rău că n’a mai iacul 
Încă două, se omóre pe Tăcu şi pe mine, care scapasin de ur
gia sa ca prin urechile acului, de aceia in tot caşul nu c bine a 
ne încrede pe criminali, ei au momente de tur baci une şi pre- 
despuşî la crime.

Pe Balcan, considerându’l ca agent intelectual si in intere
sul d’a se prinde pe ceî lalţi J’am triimes Parchtului, cel ce şti
ind a se insinua, căci este un om cu fierte mare ii picin, D-nul 
Procuror l’a pus in libertate, eonsiderăndu’l de acum omul cc’l 
mai pocăit şi că cu am făcut esccs de cjel, dar n’au trecut mult 
şi Gine umblă să prindă pc Balcan cc’l pocăit — Parchetu şi ad
ministraţia, căci, el omorând un om sa sfârşit de nu mai sciu 
de pocăitul D-luî Procuror, nici astăzi.

a-»e cunosc, pe când ’n Drăgăeştî asilul lor de ascandere forte bine «moscate şi 
chiar autieidentelc lor.

Niinluoa, insă, navea 'n drăsncală a lumina pe urmăritori, de locul unde 
iar pntea prindo, Însuşi preotu Panu, om onest, au propus că numai in caşul 
cftnd ar fi sigur de reuşită at prinde, ar da iu formaţie positive alt fel iar fi viaţa 
in pericol — evreul Iosif Volt, declară că ş’a pus viaţa iu pericol de an prins 
pc nnnl din bandiţi Jlie Tărţu mai acum câte-va luni şi autoritatea locală fie
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Banda Morunglav-Roşcan. resleţindu-se în urma urmărire 
ee i sa făcia — si fiind că autorităţile din Bacău fusăse insciinţate 
ca un mocan de la stana Cudălbenilor de loc din ("asin, s’au 

• dus cu bandă de tâlhari, l’au găsit pe acesta si trimeţindu’l aici, 
am reînceput iarăşi investigaţiunele.

REPTILILE
Ca funcţionar la plasa Berlad-Necoresci, intrasem intre doi 

unguri corceţl, cel întâi care respunde, la iniţială II. şi care acum 
era mazilit, şi dor nevoe să-se aliaga in dregătoria comunală 
«kir, mărturisese sunt prea original, pe rivalul meu ori cât ar li 
nu pot de cât să’l dispreţuesc făţiş, numitul făcuse alianţă cu altă 
corectura, de ungur, respunde la iniţială B.. acesta avia şi pute
rea in mană, era dictatorii plăşei, chip drăgale Domne!! venisă 
ca musaferi! la Coceni!! ei, in comun acord lucra din resputerî 
prin mijloce perverse la alungaria mea, acest din urmă cu ten
ii in ţi să aducă pe nepotu seu in locumî, om de încredere, ca să 
fie mai liber, sau mai «.apţin ghiveizinD mai ales că dedesc peste 
pâţenie, fusăse pe ia curtea de Casaţie din causa degitelor că e- 
rau cam lungusórc — şi că atare suferea de diochiu ! ! !.

După ce să prosternă pe la D. Deputat M. Bals. carc-Du mă 
curioscia, dupe ce atrăsese in partele pe armeni din íveseiJXL_ 
ce. insuflă D-lui Balş că din causa mea nu se pote^aîege proti- 
giatul D-sale, de care mai in urmă s’a convins de ce capabil a- 
poi pun la cale ca să-mî facă tóté meschinăriele să scap pe acel 
hoţ, şi pentru acesta, să înţelege cu funcţionalii de la Bareia, uncie # 
făciam irstrucţiunea şi unde ’mi dedese ideia ca acolo e punctul 
principal adică centrul cercetărilor.

După instrucţiunea făcuta, banditul prins, ’mî mărturisi că 
mai are’tovarăşi la Trăianu judeţul Covurlul, vin cu el, Primarul 
şi alţi de la Bareia la gara ívesei, şi pe când scotiam bilete —

<1.

cu intenţiune, fie din negliginţa l’au scăpat şi astă-zi nu asoeaptă de căt din 
moment în moment a fi ucis.

Ôminiï paşnici şi femeile afirmau că nu mai sunt siguri pe nimic — Bal- 
— Sclimpoin, aveau tovarăşi din Drăgeştl pe Simion Oprea, Ion Geană, şi 

dorobanţn Toadir Răci ara, ca gasde pe cărciumarul Costachi Bursuc, din lunca 
Şiretului, in cât la cea mai mică simpţire că .veri un locuitor ar avea intenţiune 
ai trada ar fi fost imidiat omorât.

can
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Primaru ’i dă drumul pentru necesitatea1 lui, atunci venea' trenu, 
numitul să arunca sub trenu, şi cum vinea încet fiind în gară. 
reuşesce a trece pe sub vagoné, o ploe şi o nopte intunecosă ’1 fa- 
voresă, in fine fuge cu feară cu tot, acum reuşisă numiţii în sco
purile lor şi obţin punerea mea în disponibilitate şi vinirea ne
potului pronumit Lingură de post — apoi am căutat să -mi in- 
provizeze procese-că am luoat mită de la Primarul comunei Tor- 
ceşt, 200 lei intr’o anchetă; chemăndu’l pe acesta ’l amerinţa, ’i 
făgăduiră că’l mân ţine Primar, numai să spue contra 
dar Primaru le decleră că nu mea dat nici un pahar cu apă şi 
nu póte spune minciuni, că are şi el copii?.

Auzind din Focşani despre acesta urzălă, nu sciu dacă nu. 
mea spus D. Capitan Stăneşcu, am cerut eu să rânduiască o an
chetă la care mia respuns D. Procuror, să-i las dracului şi i-am 
şi lasat pe gamă-i.

Atunci am reilectat dacă aceste corcituri de unguri cari 
s’au reginerat şi totuşi prin ereditare a rămas atât venin in ei. 
ce trebue să fie adivăratele socăţă, ce trebue să îndure fraţi nó- 
strc romani din Transilvania, de la acest neam veninos.

Cetitorii, se va întreba de sigur care sa fi fost causa per- 
secuţiunelor indreptate de numiţi contră-mi, in primul lor esplic* 
îndată.

mea —

Aceşti omenii era putrezi de păcate şi avea încă tendinţi 
a egonisi merou cina nu scie falsificarea a 3G0 chitanţe intre care 
şi a d-lui Prefect do călrc Perceptorul de la călimăţuiu ruda lui 
li. şi fratele lui B. cine nu ştie, că acesta a presintat compturi 
cum didia banii din casa statului lui II. cu acăria cunoscinţe şi 
punere la cale făptuia, dar inconsideraţia puzderiei de copii, a că
pătat gradarea, în cât nu l’a mai dus şi pe el cu nasul pe la 
icône. Pe agentul material, de şi faptul mărturisit şi bine sta
bilit resullând din comparaţia chitanţelor, cu cotorele, dar s'au 
avut în viderc urmă tó rele principii care se vede exila in secolul 
nostru.

Oi precum ţara are nevoe de tote specialităţile, avocaţi, doc
tori, ctc—negreşit ca şi de cele alte genuri fie ele in rău ca fnl-

In fine cu drept cuvânt na póte mărturisi că aici nu era de căt cuibul 
acestor bandiţi, şi locuitori paşnici nu erau stăpâni pe avntul lor, vom enumera 
'»treacăt., să fură caii lui Iosef Veit, se fură doi bol a proprietarului Dimitrie 
Simionescn, nu oal al maşinistrnlnl, să pradă pe Ion Ghirău, să întimpiuă pe la 
drumuri şi alto localităţi pe otneuî şi femei ; aceşti făcători de rele, favorlsaţt 
dt apa şiretului unde să ducia cu plutele şi furau din locuri dipartate, ferindu-
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sificatoriï, cacï totuşi este o emulaţiune a omeniroî adică: unii a 
munci mal mult şi alţi gracie inteligenţei lor a munci mai puţin 
şi a trăi mai uşor.

Că chiar din punctul de vedere natural precum cresce pe 
pământ toi felul de plante ca cele bune, aseniinea şi cele otră- 
vicióse care cu tóté acestea nu se pot extermina fiind tóté pen
tru binele ominireî.

Ca filosoful Englez Bacon, compărând legile cu o pânză de 
painjin printre care se strecură şoricei, da unde se prind numai 
muştele, iar pe cei cu crime mari cu şoricii care străpung legile 
principii care în ziua de asta-zi. sunt la adivëratul apogeu.

Că in specie a falsifica cine-va peste 300 chitanţe şi chiar 
a şefului sëü, este un geniu, că prin urmare făcăndui-se amenda 
onorabilă, nu numai ca l’aii achitat, dar l’au şi brevetat, găsind 
imidiat funcţiune bună in sinul Cameliei Cincii, iar agentul inte
lectual la o case cea mai renumită unde este si astă-zi ; aviz ce- 
Iora care voesee să se facă gemuri.

Eu fiind-că am reiuzat sa trec intre geniurî, la 1887 mă re
pudiat, trecându-më Siretu pe la MărăseşcÎ de unde au obţinut 
chitanţe, m’au condemnat a-mi espia recalcitenţu (îndărătnicia) 
în vrancia unde trebuia să immer câte o suta mii petróe pe zi, 
sara sa dau raport, şir să dorm intr’o celulă a spitalului in cons
trucţie din Vidra, unde ca distracţie ’mi cânta bufnele şi Cucu- 
vaele, in cât toţi ss mira ce crime Politice am făcut.

Aseniinea cei alţi, în cât dacă sbârnâea o muscă pe la nasul 
lor, tot credea că ’i demască de alt mintrilia, cum am trăit bine 
cu Sub-Prefecţii Plitos şi Iacoyachi, oameni bătrâni şi versaţi in 
ale slujbei şi destul de veneraţi in judeţ, esplică in de ajuns cele 
ce avansai, iară a mai adâoga falsurile de la Buda in paguba 
locuitorilor.

Procesile de abiul de încredere ce făcusem nu din iniţiativa 
mea, la galbeni contra lui D. bufna clin piscu Vai plânfjcrcî, cel *
puţin pentru. D-sa, era ’i recunosc un drept de revanşa asu- 
pra-mî.

se pc căt posibelu d'a nu jefui pe cei din localitate şi numai la nevde alunicau 
pe o atare pantă, şi un tote aceste autoritatea sta indeferentă.

Balcan cu oeî lalţt pe la ciirciume poruncia d'a se pune paşnicii cetăţeni 
In ghenunchi şi rădica tuoaste ’n sănatatea bandei, aceşti bandiţi făcuse ţinta, 
unde trăgea zeua mameza mare cu armele, instriindu-se ca şi cum acesta cotu- 
na ar fl fost lasată la voea întfimplărei şi ca atare reservată esclnsiv numai de 
azil liber al hoţilor.
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Banda de femei
Cugetarea intelegenţa deduce urmatórele. Consider femea 

capabilă de orî-cc, iar marele Napolion ori când i-să raporta veri 
o crimă ne pătrunse de agenţi siguranţei publice, sa exprima 
ffcherchez la ferne ne, adică căutaţi pe femei*,—şi în adevăr, nu 
este crimă unde să nu fie amestecată femeia, dar, daca dăm în 
sarcina íemeí tóté monstruosităţile, tiu putem a-nu recunoaşce că 
o găsim iarăşi amestecată in (apte mari sociale, religiöse, • in de
finitiv dupe idea mea de june nu de om însurat poate atunci ’mï 
voi schimba idia şi să nu fiu acudat că mă contradic) precum sec- 
sul bărbătesc ecsilă prin inteligenţa şi castitate, s’au prin viciurl 
şi crime, asemenea şi femeia.

Aşa de convins era marile Napolion, despre exzistenţa es- 
clusiv şi fără escepţie a temei in ori-ce crimă, in cat dăm că e- 
xemplu următorul fapt.

«In apa Senei, sa găsesce un batrûn octagiuar in necat, dupé 
«obiceiu sa raportiază împăratului acest cas, luoat negreşit de 
«poliţie drept un simplu accident. Majestatea Sa respunsa, cher- 
«chez la lamme, adică cautaţi pe femei — puşi in acesta de- 
clemă, poliţişti de şi considera ordinul împăratului de asta dată 
«greşit, totu-şî se puse pe cercetări scrupulose, care le fu mirarea 
«când alia că şi aici au fost amestecată femeia «demonul ispitei* 
«şi iată cum pe malul Senei, intr’un palat, din etagiul de sus din 
«tr’un balcon de giamlăc privea o femei de o frumuseţă rară, bă
trânul tentat de açia fiinţă ră pito re, mergia şi cu ochi ficşi la ea 
«aşa mergând au cădut de mal şi s’a in necat, aşa de exemplu 
«cum póte se cadă preotul nostru Vasile dupe puntia superbă ce 
«ş’a lăcuto însuşi pe pârâul suhuluiului!!! singură acia fiinţe măr
turisiră şi nu să putia mângâia ca tară voiei, a fost causa a- 
« cestui omor, datorită nu mai frumuseţe! cu care o in zestrase 
natura ?.

Şi apoi nu e mai puţin adivărat că şi femea de multe ori 
dacă nu adesa intîmpină nenorociri din pricina exageratei fru-

. In fine potera să afla în faţa a mat multor dificultăţi ai prinde, ooncar* 
sal momentani al autorităţilor locale ’i lipsa, teamă de a nu să alarmă ca să 
nu ae prindă de veste, terorismul ’ntre locuitori ’n cât nu se aţteptău la nici 
nn concurs din partele.

Traosportăndu-se ’n lunca Şiretului la cârciuma lui Costaclii Bursuc, unde 
wa oploşit Dumitra Sclipoiu, acesta favorisât de posiţiunea locului căcî hanu 
si^çÂaia' înconjurat de hăgiu şi ţichla favorisât de gazda Costachi Bursuc, care
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museţî, şi de acia un înţelept Vscrls1-urmatórea cugetare: «/Vu- 
museta fcmcï este o piedică la fericirea el, pentru că este o 
piedică lă cuinenţia eWh Si la urma urmei ce sa mai fac hacl 
de bietul octaginar când eu însu-mi in Brăila, alergând dupe o 
porumbiţa necunoscuta era sa dau fn Dunarea !!! şi de atunci fug 
de frumuseţi si de mândreturi ca dracii de tárnáé!!! zëii nu sein

• » 9

ce sa mai zici de misterele naturel, tote parcă sunt un lanţ de 
nefericiri,, de suplici pe capul bietului om, în cât au dreptate pi- 
simişţil de vëd tote in rëü.

Dar in fine sa venim la subiectul propus, cerândumiscudă 
de là cetitor pántra actul de degresie comis (că adică m’am di- 

• părtat de la céstiune).
Cîa in tóté crimele şi in aceste ce ne preocupă, au fost des

tule femei amestecate, dar le am negligiat. din cause că, am fi 
fost puşi in posiţiune a scóte mal multe volume, şi din lipse de 
mijlóce, temându-mă că nu voi fi incuragiat. pe dé altă parte ne 
cre<Jindu-mă atât de.forte în scrieri d’aseminea natura in care 
debuted pentru prima oară, am căutat a merge drept la cesti- 
une ; dacă aseminea date ar fi în posiunea D-lor cari din până 
lor măestră scot nuvele originale «ca haiducii», ar fi eşit de 
sigur volume întregi, nu că aceste fapte sunt de o oribiiitate 
atrăgătore, s’aü presintă o importanţe mare, dar mai mult pentru 
mângâierea mea suiletiască, dacă nu cum-va, va avea şi un alt 
merit, d’a fi bine primită de agenţi siguranţei publice, unde pot 
găsi cel puţin, un şir de fapte, un şirde acte publice.

Morunglav-Roşcan şi cei alţi tovarăşi, luoase în bandă o te
mei de la Barda, acăria nume ’mi scapă, de loc din He
răstrău plasa Vrancia, comuna chiaburului Preotu Tataru, aici 
fiind prea urmăriţi, să sfâtuiră se porniască in Vrancia, se prade 
pe Tataru, pe Tafta apoi alţi chiaburi dacă le va ajuta nbrocu, . 
acesta femei să îmbrăcă bărbătesce, şi 'făcând tóté combinaţiunile 
la ce anume locuri trebuea să se întâlnească, drumul îl fâcia 
pe la mera, pe unde trecia ’n Vrancia. — Ajunşi Ia Herăstrăă, ca 
femei din sat, se introduseră singură la Popa Tataru, şezura in

recând ile inocent da informaţie falşe paterei. şi dibacia s’a d'a ’uota, s8 as- 
virle In şiret ’nbracat şi ' favorisât de posiţiunea dealnlnY despre Drigeşt, sä 
scapi cu tóti silinţa passe.

De-şi ’n partea unde s’a asvürlit Sclipoin, ’n Sirot, era zecimi de omiifi 
la cósa, dar terorea lui Sclimpoi.u făcia-a nu se apropia .-de el. Ajunşi aprópe 

satu Drâgeşti, următorii s’au convins cíi bandiţii s’au pus îo poseţiune d'a 
manevra cu/potera, ast-fel pe. când <sâ'urm8rea pe -Sclipoin 'n lunca SI rètul ui,
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ôasa Preotului câte-va <Jile, dar când vrusa sa întrăducă pe hoţî, 
Preotu simţiră, pisemite că Popa este evlavios, cum de alt-fel '• 1 
sciu, de óre ce am dormit în casa sfinţiei sale, dar fiind că miam 
luoat sarcina a seri numai realităţi, nu pot să trec sub-tăcere é- 
vlavia şi avariţia sfinţiei sale cari sunt in starea cea mai prospera, 
dealt-mintriiea preotu, e forte amabil-—te culcă în nişte cergi că
suţe, că te bagi ca intr’un sac, dacă nai giulgiu /cum avea Că
pitan Popescu, cu care eram), ’í pace, tóta noaptea te sbaţi in 
sac şi la dică iaci la cruci şi chiar mătănii ca să vie ziua,!! se 
vede că preotu a discoperit acesta ingeniôsa idie da turtura pe 
cel ne credincioşi!! ca săi facă Voles noies (vrând ne vrând) cum 
dice latinii să se închine şi să-i cheme la credinţe, in acest sens 
’i fac şi eu amendă onorabilă pentru discoperirea asta.!!

Aşa că ne isbutind banda aici, nici la Preotu Taită, un alt 
chiabur din Ncgriieşci, căci în curţile acestor Preoţi, şi alţi chia
buri, veşnic sunt zecimi de ómení, care cu interese cari fini, 
mai ales de când un privighitor a fost ţinut legat in curtea unui 
preot, pentru că indrăşnise la caşcaval, vorba cia coclii şi sprân- 
cenile fac tóté prie in ele-» şi apoi venise se vede purdalnicu de 
cias «că i-sa înfundat Vulpea in sac».

Morunglav-Roşcan, de şi mocani si ei, totu-şî dupe cât nea 
mărturisit scăpatul nostru, le fură frică a asarda jefuirea pe aici 
şi ast-iel se retrase in lunca Şiretului.

Dupe trimiterea numitului bandit, scapat la gara Iveşti, căl
când cu dânsul târlele de unde fugise, şi locurile pareurate, 
am găsit şi pe aceia strijiturâ de femei, ori unde sunt amestecate 
femei nu zic că n’or fi escepţiune, dar tote li-am vezut nu femei 
robuste, corpolente, acest soia de femei se vede, sunt pre—des
tinate la acte criminale, cum de exemplu, am ved ut pe amanta 
prusueanului care fa inpuşcat pe la 1874 in crucea de jos, .Tud 
Putna, alui Milialache Stamate autorul indoitulu asasinat de la 
Serdaru. Nu sciu dacă atât la femeile uscăţive şi debile cât si la 
ómeni influenţaze acesta stare corporală predestinăndu-i aii( peri- 
riculoşi, căci aci nu pote respunde decăt sciinţa

De şi sciam din exeperenţe că mai tare de caracter ca

Balcan sta ’n sat Ion Geană, Ion Simion Oprea, bine cunoscuţi de tovarăşi, tre- 
cian de inocenţi şi spionau mersul potires, aşa că trecănd Sclitnpoiu ’n sat fa
vorisât de eT, Balcan să «e duc&’n lunca favorisât do cărciumariţă şi ast-frl 
să li să peardă urmă

D. Suprefect do Berhecin, Diuiit resen, însciinţat oficial de Supliant prin 
Preot Panu, sosit la timpu s’au prins pe Balcan pe Ión Geană şi Ión S. Opria 
în consideratiţie ca s’a comis mat multe delectl în cea plasă, s'au ’n credinţat
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femeile in cea-ce priveşte a-şi mărturisi crimile lor nici că a 
mai ii, totu-şi aduccănd’o Ja Primăria Barcia, am recurs la tote 
mijlocile, d’a putea obţine de la numita in formaţiuni, in dedar 
tovareşul seu ’ï mărturisa cum s’au dus prin Vrancia împreună 
etc., dar ’ï reposta ca nu spune adivărat, am pus de au găurit 
podiala unei case şi am pus doi om ini să stea totă nóptea se 
auda ce vorbesc cei doi tovarăşi culcaţi numai singur in odae, 
experenţi cu care reuşişim inalte crime cu Orita la Corbiţa, dar 
acesta femei se culcă şi nu se sculă de cat când a fost luată de 
garda, ca tip infernal de" femei care nu vroesc a-şi mărturisi 
crimele, dăm de exemplu pe femeea dascălului din Pufesci, ceia 
care pusese foc morii, ardind morarii Căpăţină şi femeia sa, na 
spus pănă ce na mâncat’o vermi pe faţa pământului, şi in augonia 
morţi a mărturisit crima preotului ce o spovăduea ! !

Acia femei trimiţind’o prin D. Prefect, D-lui Sub-Prefect 
de Vrancia, de la Sub-Prefectura Vrancia, a scapato şi nu mai 
sciu nimic, iar banda Iui Morunglav cu el in preună au fost 
inpuşcată la Faure!, Jud Putna de militarii de la forturi.

Monstruositatî
?

Anul 1887 mea fost cel mai fatal, era epoca cănd persecu- 
ţiunea ajunsese la os cănd tote târâturile gunoele socieţăţei de 
care se incunjurase cei mari omora ori-cc vertute civică, şi că 
asi-fel nu se putea termina de cât prin struncinarea din temelie 

. a situoaţiunei atunci existente, şi judecând dupe cele întâmplate 
pari şi Dumnedeu se’ aţârise de atâtea infamii. „O privire afabila 
a şefului judeţului asupra unui funcţionar meritos, ajungea ca 
së provóce ura lingăilor, şi, inadivăr dacă ar trăiNicu Şerbâneşcu 
ar mărturisi realitatea faptilor din care a motivat persecţiunile., în
dreptate contra-mi, dar fiind că numai e printre noii me îusar- 
ciner) eu ale distăinui.

coligalul nostru, ca dape coraplectarea instrucţiune! să*î predel.
Costachi Bursuc, vechia gasdă de bandiţi declara că Balcau, mal are de 

tovarăşi pe Ión Ivan §i ca gasde pe Dascalu D. Taturu şi Cotac.
D, Supliant şi D, sul) locotinent cu ajutor do calaraşî încă .din noptea

Valea Saca. Jud. Putna, prindespre 13 August pe la ora I sosind ’n 
po aceştia, adaoa^i face percheziţie şi gusesce parte diu objectele furate de la 
Balaşa în gropate în grajdu vitilor lui Cotac, reîntorcăndu se în Drăgeştt

comuna
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Dupe recomandarea mea ca ajutor de administrator la 
Medjidia, fiind chemat la Tecuci, Directorii Popovici, mea spus 
că in curând am să fiu avansat, iar D. T Anastasiu, vinind in 
inspecţie la Podu-turcului cu D. Doctor Séchelarï, acum repausat, 
în timpul când a dat o teligramă pentru scóterea lui Stoeanovic* 
din poliţaiu ca unul ce’l prinsăsc ca’l înşelase chiar pe D-sa, 
afacirea cu masa etc. mea pronunţat aceste cuvinte „dileJe nu 
se pun în sac”. Cine a avut onore să fie mai a propiat cu D-sa 
scie că cuvintele sale scurte sunt forte simnificalive, ele se potri
vesc cu profeţiele Oracolului de la Delfi,, am dedus „zilele nu se 
pun in sac” ca activitatea şi energia mea nu va fi imolate, din 
nenorocire am fost prea -lovit de ostracismu.

„Nu mult dupe acia permutând pe Sub-Prefecţi unul in lo
cul altuia, a lansat către derectorul D-sale nenorocitele cuvinte 
ca ’n dată ce ver-un Subprefect va face mofturi să-i teligrafiede 
in Bucurescï spre a me recomanda pe mine, aceste cuvinte ma 
omorăt, căci toţi s’a napostit asupram-mi ca o haită de lupi a 
a mă estermina.

Ca să mă scotă din slujbă, eram pre bine vezut şi atunci 
recurg la laşităţi, inbicilul Sub-Prefect N. provocă un conflict 
intre mine si judecătorul, pronumit de crescini, „Apă golă, iar 
de evrei «Dalarm) apoi directorii Préfecture! intervin a fi trans
ferat la Berheciu, unde era cea mai perfectă vepiră. Intr’una din 
dile eram la Lupii Herscovicî arindaşul moşiei Raspochi, cănd 
dormind cu d-nu D. Haşnaş într’o oclae, numitul tóta nóptea a 
oftat şi nu putea să dórma, refl 
in judecată pentru Bulai ! ! la Yiua ’J întrebai şi 'mi respunse că 
erau de mine şi se bate cu gândurile cum se ’m scape situaţia, 
de or-ce sunt un funcţionar bun, in lipsa s’a am esecutat lucra
rea soşelilor şi ’n special acea de la de la Găiciana Hurueşti, am 
scos atăta lume la góna in căt a capatat mulţumiri, dar că de- 
rectoru Popovici, ea spus să’mi ciară dimisia ? la care ’i respunse! 
so nu fie suparat de asta, căci pot să’mi dau dimisia şi mai târ- 
zeű cred că voiu re vini la loc? după ce mă voi duce la protectori 
mei să mă plâng, ’mi respunseră dute şi mă acude pe mine că

ectam saracul se'vede ca la dat '

găscsce ca Oprea şi Geană, ’I pusese în libertate şi numai mulţumită că D. 
supliant cn invăţetoru de Valea rea, au sosit mal ’nainte de potşraşi i-au 
prins din nou, iar Balcan, se refuse a.se preda do colegul nostru, „despunănd 
’naintarea lui direct Parchetului, în efit, întărdierea ar fi obstacula cursul in
strucţiune! şi s’ar fi pordut desigur indicile de cnlpabilitate, pentru care s’a 
teligrafiat D-luI Procuror spre al triiraite aici pe Balcan.

Balcan, întâlnit pe drum de supliaut escordat de calavaşi Sub prefeoturel
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’ţl cer dimisia şi când voi fi întrebat le voi spuue drept cine 
vra să te sacrifice, ca eu am constatat ca eşti un funcţionar íórte 
harnic, crezând am pornit de la d. Săvianu, la Tecuci, unde ne 
fiind priimit de frumosul Popovicî, adoua cji sergentul de la Po- 
povici era shcimbat la D. Prefect, cu ordin a nu mă primi, 
dănd năvala şi D-sa zărindumă, prin feriastră, eşiră afară mi 
ascultara plăngirea, dar eu nu făcui de cat se reproduce ce ea 
cc mai învăţase Hasnas, mai întrebară dacă nu cum va IJasnas 
voesce scóterea mea si de şi aviam in portofoliu multe pentru 
D-sa, am remas in idia ce’mî făcusem! că numitul este sincer
mam reîntors Tara informat de demersiurile făcute şi Ilasnaş 
întocmai ca Iuda ma felicitat de reuşită insă fiind chemat de D- 
Prefect să’şi dea socoteală, sa fecut bolnav si prin Iacovachi a 
obţinut concediu de zece zile, dupe aceia D. Prefect ma chemat 
pe mine, insă Sub-Prefectul Ghiţă spre anii alia cele ce se u.rza 
contra-mî ’mî trimete un bilet ce’l păstrez, ca Prefecţii ia dat 
ordin să-mî scrie sa nu mă mai presint D-sale, dupe 10 dile 
venind Hasnaş ’nainta Prefectului şi ccrănduî socotială el ma 
acuzat din cap pană ’n picidre înşirând asupra-mea tot ce este 
capabil un suflet reutacios a face, dupe care am fost eliminat 
din Judeţ.

Temând u-se că şiderea mea iu Tecuci, să nu le fie fatală 
recurge la mijlôce criminale, dupe ce mc acueje că ou si repau- 
satul T. Mancaş un bătrân de 70 de ani am pus la calc să se fâp- 
tuească mai multe pradăciunî in Podu Turcului că se presint 
pe şeful plasei de inbicil, ca si când nu era, şi sperez că nici o 
faptă fără plată, tot eu osai duc JÎ'gros pe chir Niculescu, cum 
arir ejus pe Alexandru Tonescu.

Irţtr’una din dile. trimiţindu-mise calul de la moşia Geru 
unde 1 aviam, am pornit din Tecuci la Serbănesci de unde 
eram să mă duc la Crăesci, sara venind la arindaşul Lupu de 
la răspochi, am găsit pe Căpitanii Contineanu, am pornit de a- 
colo şi l’am rugat pe Lupu se mă aştepte a două sară cu masa, 
îSeculescu afland despre, venirea mea şi întorci rea care trebuea 
sa-mï fie negreşit pe Jângă curtea sa, căci n’aviam alt drum, pune

de Berheeiu spre al condace la parchet şi cu ordin espres a nul preda, să adus 
la Suprefeetora şi telfgrafiind Parchetului sä permite ase opri şi constata 
minuţios faptele.

DupS o instrucţiune de mai multe (JH® şi cure încă să nrmea^e, să con- 
• chide urmStdrele fapte.

I). Ida Balcan în complicitate cu fratele sett Ghiorghe acum deţinnt în aresta 
dia B.acgn cu Neculaî Oncioju au pradaţ fabrica de cergi şi sape! de ia C&inţ»
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ja cale a me încurca întro crima ce o im pro visase, si sara ur- ' 
mătoare ş pun foc la o cantitate de câte-va băniţi popuşoi, dacă 
treciam pe acolo, eram nenorocit căci, toţi ar fi credut că din 
resbunare am Făptuit aceasta, eca do ce sunt capabile spiritele 
infernale.

Providenţa, insă, mă apără, căci cum mergi am călare la in- 
torcire, din când in când dormitam şi când bag de sama calul 
meu să depărtase de drumul pe care venisem şi trecuse de ţa- 
póea, am mânat ’nainte, am eşit pe zarea miinceluluî, am venit 

'la Şerbănescî, am luoat o trăsură ducându-me Ia Adjud şi de 
aci la Focşani.

A doua di, alde Molfete unde trâsesern, au fost chemaţi cu 
călăraşi, o instrucţie se incepe de 'Neculescu llasnaş, contra-mi 
pentru crimă de dare de ioc, reintorcându-mă de la Focşani, 
găsesc la Hotel State pe M-me Frundé, cum mă vede ’mï zice-! 
Vai! Domnule Prutianu, ce ai făcut,! iemă-sei in mărmurit, şi 
apoi termină dai pus foc la popuşoiu lui Necolescu ! ! şi te urmă
reşte în toate părţile! !! nu putui să tac că, căpătăm actele la Par
chet. Ï respunseî macar de ar lace veri un act ca să-i puiu la 
S'i’os, căci eu am Fost la Focşani, D-na Frunde şi alţi distăinuind 
la localitate acestea, numiţi a destrus actele de instrucţiune, apoy 
Ja 1880, dupe căderea numiţilor de Ia putere, am adresat Tribu
nalului Tecuciu următoarea petiţiune.

DOMNULE PREŞEDINTE,
Siib-semnatul Const. Prutianu, domiciliat in oraşul Tecuci’ 

intentez acţiunea de calomnie contra D-lui Ghiţa Negulescu co 
miciliat iu comuna Negulesei, şi Iancu Hasnaş din ívesei, aces 
judeţ.

Aceşti Domni, in anul 1887, fiind porniţi a-’mî sdrobi vii
torul, au căutat cel puţin a mii supune la ura şi dispreţul, cetă- 
ţenilor, a trbuindu.-mî lapte că aş fi Fost autorul dărei de foc la 
popuşoiul celui întâi G. Necolesc şi de Furturi, redegiind chiar 
acte contra-mi şi numai dupe ce a simplit că nu pot re
uşi la acest scop hidos căci, ’n acei timp me găsiam Focşani

II) . Ion Balcan, Ilio Târsu şi Gheorghe Balcan au torturat şi jefuit po Vedov 
Catinca CiobotXriţa de 50 galbeni şi objecte.

III) . Iou Balcan cu NecnlaT Oncioin şi R. Dumán, în complictate cu Gli. Balcan 
aii forat 70 oi.

IV) . Ion Balcan cu Gheorghe Negoescn şi Stamate Zabariă au apart arestu 
Bisericanî unde eraţi deţinuţi,

V) . Au amerinţat calaraşil şi evadat de sub pafle cănd '! dutia ’oaintei*
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(lestrus actele mulţumiiidu-ss a-mă calomnia neincetat, măr
turii invoc pe D-na Casandra Fruncje, lancu Crucianu, Haralarabi 
Ionide, Hristru Molfete, Evanghelie vichilul lui Molie te, Haim A- 
vram, Strul Moisi, Dimitrie Tlieodorescu, Teodor Mancaş, Altar 
Marcu, Const. Georgia inginer, Ghiţă lonescu şi soţia sa, Miron 
Costin şi Căpitanul Teodor Continianu.

Vë rog etc. etc.
Dupe mai multe amânări, părăti apăraţi de advocaţi, măr

turii influenţaţi de alde Popovicï et compania, am făcut o greşală 
biijuindu-me pe cei niai tineri am renunţat de ea cei bătrâni ca 
M-me Fruncje, Crucianu, Ionide, Mancaş, Marcu, Georgea Ghiţă 
lonescu cu socia sa, Costin şi Continianu, am fost păcălit ca ce
dând in răuririlor, numiţi a fost achitaţi, maî ales că la urma şi 
dupe banca acu dare! se accentua că alde Nicolescu, fiind in duş
mănie cu mine a putut să lansede vorbe calomnioase, dar nu 
constitue un delict, penal? sciu că nu puţin, a contribuit şi in
fluenţa d-lui Iorg fără, căci avea necas pe mine.

La aceste în’am mulţumit a seri la un jurnal intre altele şi 
următoarele deducţiuni

«Mulţumindu-mă a deplânge resultutele ce au dat acia şcoala 
«care s’au luptat şi se lupta sub bandicra umanilălci in contra 
copresiunelor şi ale nefericire! omineştl, de parte d’a provoca mai 
«mult la sintiment şi a vorbi la anima, a înbJândi şi nobile ca- 
«racterele, visul juriştilor antici şi moderni sunt ignorate şi in trista 
«epohă de asta-zi dreptul celui slab să sacrifica arbitrului celui 
«tare etc. — iar despre alungarea mea din Judeţ, o comparăm cu 
«următoarea pildă, intrăm sat oare-care, să rjice, era o femei cea 
«mai coruptă care demoralisase lumea, dregători» a dat ordin să 
«se scótá din sat tóté femeile prostituante, el ; cine crediţî că a 
«eşit cu stiagu in mâna, femeia cea maî coruptă, ceria in numele 
cinstei şi a pudităţeî omineştl să se alunge femeile ’n realitate cele 
mat cinstite şi a răuşit, aşa a fost alungarea mea. — ’MI aduc a- 
minte de D. Patârlâgianu, advoeatu numiţilor, că intre altele cu
vinte, mă gratifica şi cu acele de ;. Vini tic «el, apoi bine a <jis 
vulgul* râde dracu de'porumbe negre şi pe dânsul nu se vede

au

«urţcî de apel din IaţşY.
VI) . Ión Balcan, Ilie Tărşu $is Pănflaru şi Buliclii cu ţigani. Lascaraclii şi I«* 

Hadoranu din Bogota au turturat şi jefuit pe Ióu Glii rau.
VII) . Ion Balcan,- Gli. Balcan şi Ion R, Bărcioianu au încercat sa prado- .pe 

neamţu Jón Şval cărciumăr de la Podu Companiei Adjad şi numaî cause inde
pendente de voinţa lor au făcut să nn se svărşească acesta crimă.

... .$)• Ipx» Balcan, IJie Tfirşu, Vasile Ladara $is şi Crimu cu Ion Bârcioanu
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Eu venitic de lângă judeţul Tecucïu,!! şi d-sa tocmai de la pâtar- 
lăgi, muntian neaoş! cetitorii va aprecia care ’í mai de adunătură 
şi pentru care din noi, va fi rupt dracu mai multe opinci de ne-a 
adus pe capul Tecucenilor ! ! /.

Se mai lac geanologia d-luî Hasnaş, ’mi este ceva de testabij 
de alt-mintrelea prin contestaţia făcuta pentru ştergea sa din lis
tele electorale de la ívesei, am arătat de unde descinde, ca să scie 
Tecucenï cine timp de atâtea ani ia siiidat, dacă insă Besarabia 
ar fi a României astă-dT, aş fi fost in putinţa a aduna un frumos 
buchet contrai de pe locurile unde au funcţionat si as fi dovidit

• 9 6 )

că nu-î întâi faptul care Iau făcut cu Dragoş, deja scóla acesta o 
terminase cu succes.

Si scie că ori câte evitaţiunî s’ar face de om trebue să dea 
pept cu persecuţia de sorta, eî bine parcă era un fecut, (o vră
jitoare mea spus că mi făcut cu gâtlej de lupu ! ! !] ca ori unde 
mă duciam se mă instalez, tot peste oameni în cruceşaţî dam şi 
apoi ne tăm ne sam ’mi săria inspinare, o groacjă mă coprinsese!! 
aţi cetit povestia ^Sabat călător pe marea« «când inecândui-se 
«corabia, eşind la mal, pe o scândură, i-sa aruncat iu spinare un 
«monstru sub forma de om, ’l apucă de gât straşnic, şi nu’l slăbi 
«de loc, tot ce duci la gură bietul Sabat,’i luoa monstru!! şi dupe 
«ce satură Jighioea să înfrupta şi el cu ceva poame remaşiţurî de 
la pacustea sa» aşa pátiam şi eu, din Tecuci mă instalai la Srădnî, 
de sus şi ’mî căutam de alte afaceri, căci slujbe pentru mine nu 
se găsia in ţară ferească D-zeu, aici eca altul cu luscu la ochi de 
Ia care am păţit atât de multe, în cât p’aci era să capitulez sc 
mă fac şi eii in crucişat şi să intru in acest comitet invalid şi 
insemnat de D-zeu — gracie cerului mam ţinut vârtos, căci ma 
ajutat maica Domnului, căria acesta ’i şterpelise salba de la gătii prea
curatei din biserica cuvioasa Paraschiva !!! scăpai viu ne vătămat 
deducându-i o poesie, între altele citez.

1

Ajuns primar, ai ajutat pe al täü sătianu?

’n luna Ialio 1882, au jefuit şi turturat pe Ion Svai şi socia sa, rânindu-I cu 
ouţitu şi slobozind arme ’n eî din care cause cel întâi a murit, gSsindu-ie şi a- 
cum la ci o arma din cele furate.

9) Ion Balcan, Ion Dorneanu şi Ion Cornianu au jefuit la şosioa naţionala 
■ascut nişte locuitori

10) Ion Ralcan, Ghiţâ Miron şi Ilie Târşu* au furat din lunca Trutuşulu 
doi căi şi o capă cu mSn^, Miron e fabricant de sigilie falşe.



Nu! tu spurcat de lege aï inbogăţitpe Fi termán ! 
Sciai' tu că nu se va găsi ni mene rapace !
Aï recurs la jidovi spre aï stoarce !

Ii

Tea primit in sânul lor ca pe un şarpe îngheţat?
Insă, Vaïü la dişteptare eî muscat eî veninat 
Ai luoat averi intregï a bieţilor străonenî ?
Ai lăsat tremurând in sdrcnţe zecimi dc copii or luni!

UT

La contractul talTJ ai semănat hîclose pocituri ?
Si, din nenorocire a esit identice creaturi ?
Crueişaţî, amar slutiţi, caractere infernale ?
Veşnic pescuind la slave şi umblând ca haimanale?

IV

Sa plâng dascăli, se plâng săraci ?
Ca de tine nu pot iucăpia la coli vi prescuri, colaci?
De mirat lucru este cum nu te scuipă niminc in ochi? 
Ca să nu iţî mai vârî botul si să linguşeşti pe podii. ?

Plânsul unui paraponisit .
T

Of ! Comitet dulce slujbă de viaţă 
în tine este nuillă dulceaţă 

* Dacă ’n tine a avut parte
Să stea un om câti-va ani•
Cele alte i pare pustietate 
Şi devine urangatanî

11) Ion Balean, şi Miron ’n luna Iunie a. c. au furat un cal de la Co
muna Bârcioea.

12) Ion Balcan, Necnlaiü Prisecarifi, Simion N. Prîsecariu, ion Geană, 
Ion Simion Opria, D-trn Sclimpoia, Ion Ivan şi Toadir Răclarn ’n ziua de 30 
Iulie a. c. au jefuit şi supus la* casne pe llie Albu.

13) Tot aceştia la 29. Iulie, a ’ncercat să atenteze la viaţa lui Gheorglio 
Papancia ’n pădurea Vladnicu, şi nu mal cause independente de voinţa lor îi’au
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II
■; Ce mă voii» face eü óre 

De aţâţa an» Preşedint mare 
Tóté trebusórele ’mi faciam 
Si mărcile dupe petiţii le scotiam

III

Doctor Petras, sa minunat tare ! !
Când ma prins cu mărcile in buzunare!. 
De o iscusinţă aşa de mare!!
A râs până a esit din balamale

IV

Ar li un loc buttişor 
Dar lovesc in sărişor 
Insă, ce ’mï pasă mia zeii 
De mă gândesc ca un nătărău

-E«cfr-

îndoitul asasinat de la SERDARU ■
Judelui Covurluî

I

Da ghine, măi cumnate, cumnat aï ii dracului, ghine mă 
ve<p olog şi tu nu te mai gândesc» să mî aduce oliacă de rachiu, 
că mi-sa usucă inima in mine ?

Da poi prea o faci şi tu de óe, măi Artcnie, respunse Mi- 
halachi Stamate, da de unde parale, mă.? nu ve<jî că ziua să 
plătesce puţin si eu nu ’s învăţat să muncesc chiar aşa din greu, 
tot trag nădejde ca prepeliţa de codă că voii» găsi veri o gâscă de 
jumulit şi giaba. umblu cu gura in vént!!!

Aşa iac alde cherde vară, aştepta mură in gură respunse

isbutit.
1.4) Tot aceştia ’n noptea da 30—31 Iulie, au jeluit şi turturat pe Balaşa 

Papancia acăria copilă este nebună de spaimă.
15) Tot aceştia att jefuit po un locuitor ’n pădurea do la Ţiţu.
16) Dascălul Tataru, Coţac şi Bursuc, gazde cu care ’n pfirtăşia folóse

din hoţii
17) Tataru Miron, primul avea bilete de .vânzare de vite, secundul fabrica
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Vladină, femeia Iui Stamate şi sora lui Arlenie, care sa amestecă 
în vorbă ca măraru in pătrunjel.

Cum adică VJădiuo, aï început şi tu a mă luoa aşa pesté 
picior ca şi arlenie, ce să fac, să saiü aşa in capu oamenilor să-i 
prad ziua meza mare se vă aduc vouă şi cü să înfund cele 
grosuri ? !.

EÏ taci Mihălachi, reposta Vlădina, ecă tot cu mai vrednică 
eu tot mai găsesc, e ţine bea din astă sticlă oliacă de rachiu şi 
te chitesce mai cu docse, nu aşa d’a in piciorile nu sciî că treaba 
in grabă.

Nu-i nici de o treabă!!!
Stamate trăgând o duşcă ştii colia de ’í pocniră urechile, 

adaogă, bravo Vladino aşa te vreii, sciu că miam găsit muer usca 
dupe placul meii să vede că aï găsit ceva in suterană. la care 
am lucrat atâta timp, că prost a fost bărbatul tëü, D-zeü să ’l 
erte, aţî făcut atâtea prădăciunî şi leaţî vârât in pământ prin cele 
borti de sórici, (am găsit şi acia suterană te lăsai cu frânghii şi 
era mulţime de ziczacurî in pământ că nici dracu nu se mai pri
cepea ce fel de găuri sunt acele).

Vlădina, ca se poată şterpeli sticla cu rachiu de la Stamate 
că o ţinea in mâini vârtos, şi pentru a nu’l supăra ’n cepură a 
se gudură pe lângă stomate şi ai cânta.

Vai de mine şi de mine !
Multe am a iace !
Turte am a coace!
Ad garafa in coace!!!

Bravo-Vlâdină predându-Î stecla, pe care primindo cu cel 
mai mare compliment, trase câte-va in ghiţiluri, şi apoi ii vorbi, 
tu spui de suterana aceia bato purdalnica sciam că am pus multe 
in ea, da parcă lea mâncat pământul, dc abia am găsit o para 
de aistea de 5 lei?

Ti ! ! ca tare v’aţî stricat voi amândoi respunse Arlenie, aveţi 
se vindeţi tot, şi apoi să perim cu toţi de fórnc, şi nu vă vine 
în gând nimic de făcut parcă sunteţi nişte tonţi de cia nici să-i

peoeţi falşe, aplica şi iscălia pe primarul de Jevi*eni.
18) Ghiţă Miron ’n complicitate ca Costachi Puşcaş, N. Batea, Damitrachi 

Mnnteanu şi Stef. Rusu tot pentru bilete falşe.
19) Ion Ralcan. pentru cU au atentat cu arma la viaţa lui Vasi le Panu 

şi numat cause independente de voinţa sa, au fiteut să na isbutiască.
20) losif Veit, pentru tăinuere de objecte, căci, sciindu-le de furat, lea 

cumpărat (ari 63 al I coci penal).*
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nici sa te... toţi scormolitï prin gropa ciea in loc sa agonisiţi, mai 
era in ogradă un biet curcan şi pe acela l-aţi vândut.

Ei taci, taci răspunse Stamate, e spune tu cam cie de fă
cut să avem parale aşa pe nemuncite ?

Că spusei că sunteţi nătărăi, da bine la Const. Tofau de la 
Serdaru nu găsesc! destul ban! respunse Artenie ?

Cum cred! că aşi cuteza la Tofan. când mit naş, când chiar 
el a făcut de am luat pe sorăta, când in tot d’auna mea făcut 
bine ’i reposta cu dispreţ Stamate?

Ei, Ei ! Stamate nu te mai fă sfânt in gura satanei, ce adică 
dacă ’Î naş., ba eu cred mai ghine la el, căci ne putem introduce 
la alţi vrei să câştigi câteva gloanţe cum de o pildă la Bogdan, 
si apoi avem să punem noi lumea la cale, noi să avem cele tre- 
buitóre gurei ? bani de ajuns respunse Vladina ?

Stamate cam captivat, cum trebue ori de iăcut, e ! să ne 
pregătim intr’o sară, tu să baţi la fereastă o sâ-ţî dea drumul, 
atunci intrăm şi noi, ne punem pe dânşii şi cerim bani, dacă om 
videa ca să opun le luam apa şi pace bună! ! ! respunse Vladina. 
.şi apoi pănă una alta mai trage o duşca de rachie,

Ghine da cu cine să atacăm pe Tofan zisă Stamate, eu merg 
respunse Artenie, şi la-să-Î pe mine, Vlădina stă de pândă şi noi, 
intrăm, apoi fiind că toţi mă ştiu de olog, nare să mă bănuească 
niminea şi suntem toţi afară de ori ce discoperire.

Mă prinz dar zise Stamate, da nu mai cu voi nu’mi vâr ca
pul ? Atunci să ispitim şi pe Ton Pâpaluţă respunse cei doi, eu 
chiar spuse Vladina, mă şi duc cu sticla de rachiu se aduc pe 
Păpăluţa aici şi porniră.

Păpăluţă şidea la o dipartare de veri o 200. metri, ’l găsiră 
’l aduseră sa puse pe pilit la rachiu, căci clondiru era mare adus 
anume de Vlădina (calu dracilor) aï dulmuca Ja crimă, ’l con
vertiră şi chiar in sară acia dupe ce se mai odihni porniră la 
Serdaru, Arieni, Stamate, Păpăluţa şi Vladină.

Aceste fapte sa confesază de baiuliţt şi probate cu indicie indubitabile 
că liau comis.

Mulţumită dar abilităţeî supliantuluY Prutianu, astă-zî pe lângă că s'au 
constatat o serie de crime comise, pentru caro justiţia va da satisfacţiune soèi- 
etăţet, dar apoi societatea să vede scapată de o bandă, do acel flagel care Ta- , 
merinţa vieaţa şi.averea

Dacă Domnul Prefect, de la 16 Iunie o. c. de când Balcau să achitase de
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Sä scie ca satu Serdaru, e departe de Mălină ca 3—4 chi- 

lometri, cârciuma lui Tofan vine în margin a satului în partea de 
miaza-zi, dinapoea cârciumei despre răsărit nu de parte riul 

«iSirctus lângă sosiaua Galaţi Tecuci din aolo de Toian puţin mai 
la raie o altă cârciuma, la diai (miază noapte) ca la 8—9 metri 
casa ficei lui Tofan despărţită intre cârciumă prin o căsuţă ce 
bătrânul Tofan o iăcuse fiului săli care so găsia atunci comptabil 
la d. Fulger, de la casa ficei sale să începe satu aşedat pe am- 
bile margini a soşelel spre nordu

Tofan, fiind premenit cu socia, nu pria trăia bine cu ficiori 
săi, atât Toian cât şi Vasilca de şi bătrâni dar mahaloşî si 
robust! in putere încă, sta singuri in localul lor propriu.

Noaptea de 18 Februarie spre 1 Martie, era irig şi din o ne
gură din cer până în pământ tirţira pióca vlogu mocanului. To
fan şi Vasilca, stau la foc in odaia din fund a cârciume, cel întâi 
pe pat cu capul spre vatră şi ce a doua pe scaunu spunându-şl 
câte ceva din tinereţe, o lampă mică ardea, uşa era in cuetă a- 
tât la dughiană cât şi la odăiţă din fund unde erau :

Tofan se făcuse comod (se desbrăcase) Vasilca vezindu’l ’l 
cam ţinură de reu, aşa faci tu de la o bucată de timp, te culci 
tot de vreme, şeii că pe drumul ista nu mai continesc trecătorii 
şi in loc să mai stăm închidem de vreme?

Ei ! taci Vasilico ! tot am muucit tótá tinereţea şi de giabă 
n’am avut parte, abia Gostică de la Fulger pare un baet cu 
viitor ;.dar toţi ’n loc să te mângâi, ei cer tot de la mine aju
tor !! şi apoi m’am în muet nu sein ce am !!/ tot tresaiu parcă 
trecea moartea pe lângă mine, nu sfârşi acesta cuvântare şi o 
batae la fereastră din fund se produse cu cuvintele, Nasule, Na
sule, dormi..-, deschide eu sunt Stamate.!. tu esc! rëspunse Tofan. 
... dute Vasilco di dă drumul, eca mal aşteaptă Stamate...

Vasilca, of! dómne, eü pe omul acesta n’am ochi să ’l văd, 
parcă mă prinde fiori când ’l privesc

Apoi tu respunse Tofan, tot cu moţu in C... sunt disbrăcat
că m’aşî duce eu.... Vasilca fără voie se duse şi deschise uşa şi 
apăru Stamate de astă dată umilit, sărut mâna nasule şi naşică,

mă duc sâ-I deschid.?nu

curtea ca juri în arma mărturiilor mincinóse aduse de gazdele sale, ca n'ar îl 
el Ion Balcan inplicat. şi ca el sa numeşte Ion Vranciana, dacii dar în puţinul 
timp, era atât de bine compuse banda lui, întrebarea naşte la ce ne am fi putut 
aştepta dac a sâ mal întârziea prinderea Iu, ?

Un bandit atât de abil care scia a induce în erőre Justiţia, căci el avea 
treï pronume, Viâncianu, Balcan şi Bandrabulia, era cu atât mai pericolos.

La prinderea bandiţilor să dcslins Sub-Locotinentul de Călăraşi Copetschl
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ce mai faceţi, dóriam sa ve vëd, nu v’am mai vëzut de mult e 
cam departe si peste mană Mălină cia—dar viniam despre Bra
niştea şi ine întâlnii cu nişte cărăuşi ’í adusei se mai cinstim ceva, 
căci ploaea asta né răsbit până la piele, mă duc saïcliem, pană 
atunci ţine 2 Iei scote, o óla ţapâna de vin şi adă pâine şi ceva 
dale măncărei ?

Vasilea porniră in Beciu, si cum intra cu vin apăru Sta- 
mate, cu Artenie şi Păpăluţă, Tofan să rădica intr’o mână tot 
lângă sobă, Vasilea trecuse la mase dupe Stamate, lângă Stamate 
Artenie şi mai la aşa Păpăluţă, turnară vin băură, întinseră Iui Tofan 
şi Vasilcaí, trase câte o dusca, când Vasilea vroea a-să retrage 
Ia uşe, ei temându-se a nu eşi afară, la semnalu lui Stamate, Pă- 
păluţă se repede, apucă gróznic de gât pe Const. Tofan, sare Ar
tenie ’i în planta cuţitu, iar po Vasilea o strânge de gât Stamate 
căriea cu un făcăleţ ’i indiasa pe gât un tulpan, in cât moare 
sufocată, apoi cu toţi pe Tofan, ’l bortilesc cu cuţitele cerandu-î 
bani, acesta le arată să spargă la sobă scóserá de acolo 900 lei 
in hârtie, apoi pe lângă veri o 60 tăituri ’i tăeră şi gâtu uni de 
tot, in cât capii i-se ţinea numai in pelia de la ceafa, in line in 
oarcaţi de pâine feşteJita de sânge, rachiu pornesc acasă.

De şi sunt foarte mult de vorbit in acésta crimă, dar spre 
a termina facem loc unui articol publient în ziarul Vocea Focşa
nilor N. 7 din 6 Octombrie 1893 cum urmeadă :

ÎNDOITUL asasinat oribil
de la

Sârdarul Jud. Covurluî
Wilijindu-mă a fi faţa la 17 Septembri a* c> înaintea cur

iei cu juri din Galatz presedata de d» Consilier de curte P. Io
nosén şi ca judecători asesori d—nil Policrat şi JParăeanu, iar, a cu- —
zarea susţinută de d* Procuror Guăe, şi apararea de d-niï Ga
in ulia, Hociung etc. Lanărarca crimei tot auditorii era cuprins 
do o adiverată groaza, in adivâr căznele sulerite de morţi până

şi învăţatorn de valea rea Negruţ.
Primiţi etc.
(Nota autorluul) Pe Balcan D. Regeş ’l triuiesdse cn uli proces verbal bă* 

nuindu’l cit o vagobond şi a furat nişte găini, pe granit şi cel lalţl ’I pusese îil 
libertate întreb? dacă înprejnrările favorisa po Balcan şi nu ’l întâlniam, dacă 
giana şi cel alţi nul rearestăm, rămânea mulţime dc crime ne discoperite, ră
mânea aproape toată bande în picioare.il
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şi după încetarea din viaţă cum constata actul medico-legai al 
eminentului medic primar Tachianu, au atins intr’u atât in cât 
toţi califica de monştri pe acut,laţii Stamate Mihalachî, Alecu Ar- 
tenii şi Ion Păpăluţă, asţ-fel că Juraţii in cap cu Prinţul Csr. Can- 
tacuzino, respunzand la toate Aptele «Dai> curtea ia condamnat 
pe viaţă la muncă silnică.

Căutând a aprofunda crima în toată nuditatea ei, şi de şi un 
d. C. Prutianu supleantul sub Prefecturei Siretu, care instruise 
o parte deslaşurase in deajuns Curţei, dar fiind prea multe. ţe- 
sutura de fel de fel de fapte şi ne putându-mi memoria am pă
truns in acte şi ast-fel raportul N. 793 din 5 Martie a. c. al su
pleantului Prutianu către Prefectură detailând tóté circomstanţele 
’mi permit a ve ruga de ai face loc în coloanele ziarului ce redac
taţi, al caruea tecst urmeadă :

<tln dimineaţa zilei de 2 Martie, am fost anunţat de d. Prim 
Procuror şi de Primarul FiJescî, că, ’n noptea de 28 Februar 
spre IMarte un îndoit asasinat sa comis in câtnna Sărdaru co
muna Fi Ieşti, asupra lui Constantin Tofan şi a soţiei sale. — In 
acea zi la ora 11 ajuns in localitate am găsit pe d. medic pri
mar Tachianu Ia finele desecăreî cadavrelor şi recapitulând cons
tatările sale, declară ca «Const Tofan, ’n urma multora tăeturi 
«de cuţit suferite şi in special tăeturile de la partea anterioară a 
«gâtului care ’i tae tote părţile moi până la regiunea gâtului ’n 
«cât ’i ridica beregatele, femea sa Vasilca, rupându-ï mai multe 
«coaste si prin sufocare a sucombat, chinuiţi in fine in modul 
«cel mai oribil.)

Mai multe inconveniente se opun de o dată in descoperirea 
autorilor, că primarul comunei Filesci nu ne anunţase din ziua 
de 1 Martie, stiindu-se că crimele se pot discoperi când in dată 
sunt puse in urmărire, asemenea primarul şi cu adjutorul seu 
in mărmuriţî de asemenea crimă comisă la drumul mare şi in 
sat unde vine cârciuma lui Tofan, nu sciu la ce măsuri se recur
gă, până ce d. Prim-Procuror la 1 Martie sosind le ordonă a-no 
anunţa şi atunci numai ne sosise telegramele vorbite la început, 
pe de altă parte ne fiind nici o forţare a uşelor s’au a ferestrelor

2). O altă bandă sub numirea de Dragoş, (de acia Dragoş dovinisă le- 
gindar fiind că să Bob-stitnca mulţi în numele lui) — porneşte din comuna 
Băcani Jad. Tatova, caro, insă, a fost prinsă de mine cum glăsnesce următorul 
raport Ko. 5706, din 18 Septembre 1885, adresat D-lui Prefect Tecucin, iată 
textul. „In urma celor ce am. aVut onóre a v8 comunica prin raportul No. 6589, 
av&nd în vedere că nnul din bandiţi Gh. Pricopie prins de sub*prefectul plăşei 
Tărga Simila şi depus în arestul Jad. Tatova — n'att confesat comiterea nici a
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morţii so vedeau ca erau culcaţi când s’au introdus criminali, pro
babil era ca ei, sau unul din ei să fi fost intimi cunoscuţi, căruia 
i-a deschis, uşa, că, a băut vin împreună şi pe urmă a procedat Ia 
torturare, iar pe de altă rudele lui Tolan era in neînţelegere 
cu dânsul si in special cu Vasilca care era din a doua căsătorie, 
'versiuni circula că ar fi fost .resbunare şi simulat furtul spre a 
derula adivârâtul mobil al crimei.

Dar, nu!! tăeturile mu tip le, chinurile cele mai crâncene nu 
admit ca să lie făcute de o rudă de sânge—.. Nu !.... acesta mâna 
treimea să fie negreşit tipul criminalului si prin urmare nu răz
bunarea ce furtul şi spre a nu Pi denunţaţi de ore ce 7 cunoştea 
le-a dat lovituri de moarto.

«iln aceste ordine de idic rămânând, am căutat a mă con
vinge de toii acei suspecţi şi in special de acei care ar li avut 
antre la mort şi ar Pi fost in relaţie cu dânsul, in adevăr notarul 
comunei Felesei, dupe asigurarea unui om carnea Stamate Mi- 
halachi, 7 furase de curând nişte haragi, presmtâ idu-s3 7iaintia 
noastră ne-a adăogat ca, numitul este fin de al Mortului, că până . 
in acea zi stătuse in comună şi in dimineaţa acelei zile pornise 
la Galaţi cu femea sa — dupe ce la '1—2 Martie dormise la.lón 
O. Păpaluţă un alt Pin al mortului, am scris d-lui Poliţaii! de Ga
laţi (adresa N 350) al urmări, iar pe de alta făcând percheziţie 
găsesc o căciulă cu stropitori de sânge şi o pereche de pantaloni 
în casă pe cumnatul lui Stamate numit Alecu artenie, cel ce pre- 
fecàndu-se au că dut in iitargie din pricina durerilor ce suferea 
văzându-se şi de noi carnea de la degitele picioarelor picată din 
pricina degeraturilor, ce suferea nu am insistat mai mult noaptea tri- 
meţind pe primarul Fileşci la Galaţi (adresa N 352) al urmări pe Sta
mate, a doua zi 3 Martie S3 intórce fără nici un résultat, iar 
Alecu Artenie, adus in car Ia cătuna Serdaru, el să ospătiadă 
din pomana victimelor sale, căci şi el tăiase cu cuţitul pe Toian 
şi cu toate acestea nici o îndoinţă, nici o remuşeare de fapta sa 
recentă atât de oribilă, apoi la 3 curent sosind şi D. Prim-Pro- 
curor, tocmai pc sara prinzindu-se şi pc Stamate el confesaze 
faptul şi Alecu Artenie, readus de la Mălină de astă dată pe jos

umil fapt, de c«it intcnţiunca d’a Ic săvârşi, însă, fără reuşită, şi pentru că să 
nu fiinT suprinşT totîi în acest mod dc mărturisirea ce nc făcea Podaşcă, că a 
comis unele fapte în plasa Tutova şi Simila dar nu cundştc pacienţeT, ast-fel 
că la or-ce timp instrucţia să se alic în neputinţa da lc descoperi.

In consecinţă peutru a da Justiţiei fapto bine stabilito, nu curs regulat 
şi limpede al inatrucţiuneî, am fost silit a îulrepindo o urmărire regulată atăt 
iu plasa ndstră eût şi în plăşile Limitrofe Tutova şi Tûrgn Simila, având de
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căci, acum resărise. probe suficiente ca póte fórte bine merge 
pe picióre, mărturiseşte şi el şi ne arata că la ambele mâini ’n 
căsneala sa de a taea pe victime se tăease si el, că ’n fine ’şi ar
sese hainele si cuti tul cu care omorâse pe Tofan.

In definitiv doi din criminali a mărturisit însuşi crima, cei 
alţi trei Ion G. Păpăluţă, şi alţi doi din VădenT Jud. Brăila de şi 
arataţî de cei doi persistă in negaţiimea lor, dar s’au adunai tóté 
indiciile posibile in probaţi unea crimei, numiţi s’aii şi ridica de 
d. Prim-Procuror.

Nu găsesc inutil a mai adăoga că pană la prinderea lui Sta- 
mate, am fost cu d. Procuror Adrieanu, la Mălina a mai lua no- 
liţî de localitate, de ore-ce acuzare_era de la începutul percheziţie, 
îndreptată contra lui Stamate. Aici, pe Artenie readucându’l in car de 
la Serdaru, la viderea lui, D. Procuror, milos striga la oameni să’l 
deî binişor din cav să nu lie cum-va jenat, ba să căuta prin bu
zunare să ’í dei ceva!.

Care nu nea. fost mirarae când la prinderea pe sara a lui 
Stamate, la Serdaru ne mărturisă că a fost şi ologa, la început 
crediam o mistificare, apoi noptea consultăndu-mă cu funcţionarii 
comunal! am regulat ca a doua-zi să fie adus pe jos ’n adivăr 
Artenie se preiecia, dar mergia forte bine pe picóre, şi cănd la 
casa victimilor, unde ne găsiam adouazi l’arn vcdut că venea pe 
jos, când a poî a mărturisit, am remas uimiţi. D. Adrianii n’a 
veă ce să-î ma! clică; de căt albine mă Artenie, mă fiinţă îndrăcită 

scremut iadu pană a dat naştere unu! monstru ca line»!
D. Adrianii, fiind unul din ace! rar! instructori, a vrut sa 

se convingă plano cum s’a comis crima, sa pus însuşi in patu 
lui Tofan şi Papaluţa rcpezindu-se la D-sa ca la Tofan când i-a 
înfipt ghiarile in gât, puţin a lipsit d(
daca scia sortă ce T aştepta, dacă ştia posetiv ca tagad a sa nui-va 
fi de succes. D. Adrianu, eara dus," meă spus de atunci că nu 
va mai face aseminea experenţ! ! !

sa

la dat gata! ! Papaluţa! nu

faţă pe bandita cari recunoscut de pacienţi, de martori şl alte probe, după o 
instrncţiune de 7 tfile continua să constatat.

Aceşti bandiţi în număr de 4, Suva. Bicliineţ, Hălurescu din comuna Ră- 
chitósa, G. Balan, din comuna Lăleşti, Gb. Pricopi din comuna Coloneştî şi Re- 
trachi Podaşeă din comuna Bada, aflându-se la muncă la D-nu Ion Dragoş aren
daşul moşiei Băcani, ati premeditat de a se constitui în bandă de lâlbarT sub 
numele de Dragoş, având sprijinul a dona gasde din localitate, şi odată planul 
conceput, dispar de’la munca D-luI Dragoş sab ’conducerea capului bandei Sava 
Bichiniţ Hălărescu, pană la prinderea lor aii comis urmatórele fapte.

1). AU torturat şi jefuit Iu drumul mare în pădurea Crâng pe locuitorul

■
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Din viaţa privata
Pe lângă crimele descrise pana aici care sunt cele princi

pale ’mî va permite cetitorii a intra in domenul vieţei publice 
private de o altă ordine pur administrative, spre a se convinge 
dacă meritam loviturile morale şi materiale ce mi s’a dat, dacă 
in definitiv n’am dreplu să numesc anul 1887, Epoha de perse- 
cuţiune a tot ciera cinstit şi energic ; funcţionarul public, nare 
sarcina mai grea, nu are momente mai triste, cănd trebue să-şî 
concentrede tóta înţelepciunea, de cat atunci cănd o revoluţie 
e emenentă, se vidim in caşuri grele, n’am fost la înălţimea 
situaţiuneî ?, nu fac alusiune la aplanarea revoltei ţerăne’scîdin 
anul trecut de la Rogojenî şi Berescîi unde singur am decins in 
localitate mai intăi şicănd a sosit D. Procuror lia găsit in ordine 
voi vorbi de caşuri grave unde sa întâmplat omoruri, şi unde 
două rase deosibite erau in ferbere, ca escetarea evreilor contra 
clerului, a locuitorilor indigeni şi viceversa — iată cum am 
procedat.

«Raportul confidencial din 17 Aprilie 1885, către D. Pre- 
lect de Tecuciu glăsuesce.

«In urma celor întâmplate in dioa de '14 corent cu in- 
«puşcarea unui evreu in pădurea Bodeasca pendinte de Podu 
«Turcului, şi denunţările a parte din evrei contra preotului că ar 
«ii escitat pe poporul eresein contra lor, şi în urmă cercetărilor 
«făcute in ambele caşuri de noi şi de D. Procuror al Tribunalului 
«motivat pentru cea I-iii crimă de telegrama noastră, iarpen- 
«tru a doua denunsare, de telegrama D-lui Procuror General, 
r'permiteţimî respectaa a sulivá circumstanţele acestor fapte.

«La 14 curent, evrei din târguşorul Podu-Turcului ; gă- 
sesce bine a’şi face distracţiunile pe seşul şi in pădurea bodiasa 
pendinte de comuna Podu-Turcului proprietatea D-luï V. Teodor 
care.este oprită ca distinată pentru făniaţă, iar pădurea a nu,

(îrigore Codreanu. din comuna Bogeşti Jud. Tutova.
2) . Aü jefuit la drumul mare în pădurea Miriceştt pe Gli. Silion de loc 

din comuna Lăleştî.
3) . Aü jefuit la drumul mare pe apa Perescliiv în pădurea din zarea ltă- 

chitôsa pe Spiridon Pescaru Nichifor din Răcliitosa-.
4. La drumul mare Balina — Bârlad, au jefuit, torturat şi rănit pe Cos- 

lache Geles de loc din comuna Ibăneşti plasa Târgu Semila.
5). A îi jefuit la drumul maro Avrămoştî Bârlad pe un locuitor necunoscut

până astă-zî.
L* töte aoeste tAlhăril auevut de faţă arme de foo.
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i-se distruge lăstărişul, de alt-fel orî-cum ar fi, acest drept legal 
este constituit proprietarului. — Pădurarul Gonst. Postolachi 

păzitorul aceia proprietăţi fiind cu puşca prin acea pădure, arma că 
se pórta mai d’a pururiea de pădurari dupe chiar obiceiul pământului.

Cu care armă a vroit a speria pe evrei pentru .a fugi dupe 
aceia proprietate, evrei iie pentru a înăbuşi pe acest păzitor spre 
a nu numai indrăsni ale în piedica distracţii mile, montaţi póte, 
sar asupra pădurarului ca să-i ea puşca şi în aceia iu vălmăşală 
să slobode, sa in puşcă pe evreiul Mihil Marcii tinichigiu, şi să 
răneşte fără gravitate pe Clara Alter Mereu, acèsta a résultat 
din depunerile a doi mărturii, unul din comuna Găbeşti ce să 
prilegise a trece pe acolo si un băiat a unui ferar din Târguşor- 
Coincidànd dupe mine cu inpvejurarea că, la sosirea noastră la 
localitate am găsit lângă mort puşca pădurarului ruptă, iar el 
legat şi nu mal putea articula, aliat într’o aglameraţie de peste 
100 evrei.

Din arătările evreilor toţi afirmă că pădurarul a venit in
tenţionat cu puşca-şi cum a ajuns la acel loc a tras in grupurile 
de evrei cu ambele focuri, însă, nici unul nu lămureşte ruperea 
pustei şi mobilul mai serios al acestei crime, aceste find con
statările, pădurarii s’a ridicat de D Procuror şi trimes D. Ju
decător de Instrucţie.

Dupe săvârşirea acestui fapt, mulţi din evrei cu oeasiunea 
venirei de la locul crimei s’aii întâlnit cu preotu Telibaşa, că
ruia spunându-i de iupuşcarea evreului, acesta compătimea şi se 
văita, dupe cum evreul Iosif Ursu a depus D. Procuror, dar 
mai pe urmă lăţiâudu-se în spirite ca şi pădurarul ar fi mort 
de evrei. Preotu, din contra întâlnind pe locuitori Mihaî Tănase» 
Töder Tănase şi alţi, i-au oprit de a se duce acolo, pentru ca 
nu cumva să se provóee vre-un scandal, spunând ule numai des
pre fapt şi despre omorârea pădurarului ast-fel cum allase.

Evrei fac din acesta vorbire a preotului cu acei cetăţeni»

6) . Prin efraţiune au prădat casa luî Ion Pletea din comuna Băcani.
7) . Au ameninţat pe locuitorul T. Angheluţe, grădinar Toadcr, mocani de 

la stâna periei şi Băcani precum şi pe păduraru Alecu Moroşanu din Avrăraeşti.
8) . Numiţi în complicitate cu Dumitru Mladin, an eşit la drumul marc 

pădurea slobozia StânăsescY, îuăintea lui Ion Mocanu, spre al jafnl do bani ce’I
adunaţi din vânzarea pădure!, parchetul csploatat do la D-nu Pavel Motaş 

şi numai cause independente de voinţa lor au făcut de nu s’aîi îndeplinit 
faptul.

avea

9). Numiţi afară de D-tru Mladin, au încercat se prade pe evreiul Búim 
Saim din zarea dealului Strâmba, şi numai cause iudependente de voinţa lor au
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ca un semn de resculare, şi in data inprăştie telegrame care de 
care mai violente şi mai exagerate, inprovisind dite rite espreaiunï 
de escitare şi de omoruri, comunicându le D-v. D-luï Procuror 
General şi Episcopiei de Roman, in adevér evrei prin acele te
legrame, presentánd cleru de aici ca provocatori la desordine şi 
la omoruri cum articulează eï, a atras îngrijirea D-vs. in cât am 
fost chemat la aparat şi intrebat de înprejurări.

Scopul insă, a lost a da un mobil crimei de inpuşcare ca 
pornit de. la preot, pe când. insă, eî esclama prin telegrame cu
vinte de durere, de măceluri, nimic estra-ordinar nu se petrecea 
aici, toţi erau in liniştea cea mai perfectă, ne adresindule nimi- 
nea nici o ofensă — cu aceste ocasiune a dovedit evrei ; că de
parte de a li omeni de ordine respectând instituţiunile şi întă
rind raporturile de armonie cu populaţiunea indignă cu care 
inpreună trăesce, din contra ce vede o înrădăcinare in eî a per- 
ceptilor lui «Beaumarchais, calomniadè, ealomniade căci din ca- 
«lomnie va eşî ceva».

Primitï etc.
•3 PRUTIANU.

Numai adaug nimic, iindu-mî de ajuns a jusiifica linia de 
purtare intr’o revoluţie eminentă, unde un cadavru de om îm
puşcat era, purtat ca arma de revoltă, aşi ii vrut să vëd pe acele 
nulităţi patentate în pielea mea, pe acei care n’aü sciut să do
molească pe glăvăneştenî, care sunt o mână de omeni români 
neauşi şi ascultători.

Ori unde se amesteca vre o zâzanie, chiar acolo unde nu avem 
nici cel mai mic drept, eü luam catalismanu cuvintele» fericit1 
«făcători de pace ca aceia fii lui D-zeii se vor chema» şi ca 
«seemplu fac loc unui raport eoniidenţial către D. Prefect sub
scris de mine in 1885, care glăsuiesc.

«Obligat de instrucţiunile D-v. şi sprijinit pe principiile de 
convenienţe, ’im permit cu tot respectul a ve supune in tr’un mod

e-

făeut de nu s’au îndeplinit acest fapt.
G A 8 D E

Vasile Ursâchi şi Dumitraclii Popo viei cu sein ţe şi cu scopuri d’a trage fölöse, 
au găzduit şi ascuns pe bandiţi, le-au procurat locuri de intâluire şi siguranţe, 
asemenea şi Simion Zaharia din comuna Strâmba, com. Pueştl, recunoscând cul
pabila purtare a bandiţilor i-au găsdnit şi asouns.

Aceste respectuos, am onóre alo supune D-v. <?u adăogire ca actele de 
" instrucţiuua iuprenuă cu Podaşca şi lucrurile de furat găsite asupra-X s’au ta-
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cu. totul eon fir] in ţi al ccIq ce saii petrecut in comuna Podu-Tûroulûï 
şi de şi aceste sunt afara de rolul administraţiei, .cu töte aceste 
nu găsesc inutil a le sulivá.

Este cunoscut D-v, denunţările meschine ce se. fabrică, is- 
vorite mimai pentru resbunărî, unei profitând de neînţelegerile 
intre doi funcţionari şi findule dis-agriabilî din óre-eare înpre- 
prejurări, provóca şi eu parte activă la aceste denunţări care
sunt numai fructul animositălilor malitióse.* 3 .

Departe de mine idea de a atinge sus cep ti bi lila li Ie vre 
unei persóne sali de .apăra pe ci ne-va, rolul meu înaintea D-v. 
este cu . toiul limitat in chestiuni de asemenea natură.^

Jntrë, D. Judecător şi Ajutor, să petrece o órc-care neân- 
ţelegere dând Joc Ia o ceartă pe când craii adunaţi in societatea 
locală, imediat'se pune in practică scopul infamul şi să fabrică 
o denunsare sub-scrise de nişte nume fictinc ca Ion Gavrilă'

5 Í

Radin, etc. adresată D-lui Procuror General, contra ajutorului de 
Judicător, D. Procuror al Trib. sesesat păşind in localitate a cer
cetat âstă-zi acesta denunţare. '.a

Gât despre' faptele atrebuite nu’inî pot da seama de ele. 
. căci D. Procuror lea constatat fára assistenţa nostru, de cât ni-s’a 

comunicat că sunt agravate in persona ajutorului de Judecător 
care n’a fost presint la cercetare.

In realitate, D-le Prefect, nu pot (i de cât o simplă ne
înţelegere care sar fi putut aplana prin-lro conciliaţi une, daca 
n?ar fi survenit inamici lia căpitală a altora, in tot caşul rëmânc 
la înaltă apreciarc a D-v. 0

<•

■ ,,Ca cxempl despre vaza de care mă bucuram faţa de cei 
mari, nu faţa de haimanale, .s’au deşi sus puşi, insă prin un ha-

năintat parchetului. laându-sc măsuri a sc prinde şi pc cci-lalţi.

NB. — Notez ca la Judecarea tâlharilor înaintea curţcY cu juraţi din 
Tuto va preşedată de D. .Hociung, mam présentât ne chemat .şi insistând, I). Pre
şedinte in puterea..dreptului sCü descrcţionar, maii ascultat, sfătuosc pe func
ţionari ca faţă cu moravarile actuale, că ori-ce activitate e lovită de aceî care 
răsar ca ciupercile printre adevăraţi slujbaşi luândule dreptul .lor, să nu ’şY niaï 
pue viaţa în pericol, să nu raaî facă eccise. oăcî imitându-mă va fi alungaţi saö 
condamnaţi a vegeta'în’tro funcţiune decenii întregi, ómcnilor de partid lo tre- 
bue târâturi ear nu vigilenţi — şi în starea actuaiă ’f veţi găsi fórlc mulţi, na 
vorVesc mai mult de cât închid cu următorele cuvinte pune D-ne. straja gurei 

• mele.

* .
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sarc!, a sortéi, voi cita scrisoarea unui fost Ministru in ţara, unul 
din acei care a jucat un mare rol politic. D. Alex. Teriachiu

iată serisórea 
10 August 1884.

SÍópodia corni.

Domnule Prutianu,

Vasile Manea care ve aduce serisórea acesta au părăsit pe 
D. Bâlăcianu si sau întors iarăşi in serviciul meii de unde fugise 
iară nici un motiv precum v-am spus la Gară. El crezuse se vede 
că cele petrecute, la gară erau gliime dar când au primit sen
tinţa cel condamna Ja inchisóre au căzut in genuchi cu Jacrăm 
IerbinţT la femea mea, rugănd’o să intervie pe lângă mine ca să’l 
scap de inchisóre promiţinţănd cu jurământul ca pe viitor va fi 
supus si acesta Ï va servi de lecţie să nu mai asculte pe cel ce’l 
îndeamnă Ja asemenea fapte. De şi’mi desplace a intèrtjni pen
tru asemiiiea lucruri, totu-si am cedat insistentei' femei mele ina a <

considcraţiune ca socia lui' Vasile a fost botezata si crescută in 
casa de ie.mia inea pană la măritare.’

Ve rog dar să stăruiţi pe lănga D. Judecător să-Î primească 
oposiţiuiiea si să’l achite dupe cc’l va asculta pè dansul şi pe 
mărturii sei, ei susţin cu jurământ că n’au bătut pe. gardistul 
care reclama, că este o calomnie şi o persecţiune.

Ori cum ar ii, denunţarea fiind făcută ’n presinţa mea şi 
constatată de D-tră in persouă, alamă numai de la D-ta ca sa 
Iaci să lie achitaţi, şi sunt sigur că veţi stărui cu tot diiia dinsul, 
pentru achitarea sa prin acesta mă veţi indatora şi pe mine.

Eu la 2 Şeptembri plec la Bucuresci, dacă aï veri o alaeire 
acolo precum mia-ï scris, vino aici pe la linele lui August ca se

Cântic dedicat de banda căpitanului lor Ion Balcan şi cântat de Me 
Tfij’fu, po care 1’aro cules din gura sa.

I.
MUÏ badiţe măî balcane 
Mult mu mir şi eu de tiue 
Cam ernezî tu prin cel codru 
Cu un cojocel din 60 piei de miel.

II.
La Moldova ’ï zi de târg 
S'a dus Balcauu la târg 
SU ’şl aleagă un cal porumb 
CAtii târgn cU umbla
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ma puï in corent şi voïu stărui ca so o pocin regula după 
dorinţa D-tale.

salutare al D-tră serv.

A. Teviachiu

Iu anul 1889 prin broşur- intitulată «munca agreeolă sub 
raportul legilor speciale» la introductiv ziciam,, Deşi ne inportanţa 
acestei scrieri se esplică prin micimea autorului, am insă, in 
schinb mâiigăerea sufletiască că nani făcut de cat a incadra 
tot ce o practica de caţi-va ani ’mi a dat dese ocasiuni a con
stata şi ca atare n’am căutat a mai ilustra cu scrierile şi travaliu 
altora, dupe cum s’a procedat numai de parte cu iu semnata 
scriere a venerabilului D. Ion Ionescu (de la Bradu) despre situ- 
oaţia Judeţului Putna.

Crediam că alţi mai competenţi ca mine, Iii ai Judeţului' 
Putna, de care şa ras atăt de mult D. Rola, va lua condeiu a 
revandica onorea usurpată, şi cu cred că nu este mai mare blam 
pentru tineretul Judeţului, de căt scrierea D. Roita, intitulata, 
geografica iisică si murală a Judelulului Putna, unde la intro
ductiv declară că Judeţul Putna se cunoscia ca un mic punct pe 
hartă, că adiea gracie vinirei sale de a scris geografia Judeţului, 
cacî niminea din fii sei nu se învrednicit, sau n’uu fost capaci a 
seri câte-va noţiuni despre Judeţul in care sa născut, e trist 
dar pentru cei care tacillamente supoarlă înjosirile cu care au 
fost gratificaţi.

Ca scrierea D-luï Rota, a fost mai mult o copie fidela dupe 
scrierea D-lui Ionescu (de la Brad) din 1868 nici mai in capi 
îndoiala, sau că pote a uzat de perccplile lui Alfred de .Musel, 
care a dis „nimic sub sőre toii se cop iade unii pe all ii" vom

Cal pe plac nu ’şT maî găsia 
In cât inima iî plângea.

III.
Aşa intr’o cârciumă că intra 
Rachiu cu oca cerea 
Si la gură rai-o puuea 
Nici mustaţa nu-’şl ungea 

IV. •
Când afară să uitară 
Iacă nn raocănaş călare 
Cu cămaşa ca hârtia 
Cu doi cai alăturea.

I
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luoa de exemplu pagina No. 361, din însemnata si volumiósa, 
scriere a D-Iuî loncscu care glăsuesc „Sjyincsci” sunt din jos de 
Păuleseî la o fugă de cal de departe, amendoî dispărţiţ de Putna 
printr’im dealu mare, care desparte apele, Spinesei] sunt pe cos
ta despre răsăriţii, disparţiţî prin peréül Leodova de Păniesci 
comorii, in acârue mal se alia sare şi ipsos, vin despre Dumbrava 
tree pe la marginea satului şi daţi in Leodova care strânge tote 
apele şi le duce de se varsa cu dansele in Văsuia.

Spinescii fac o comuna cu Budesci de 182 contribuabil, cu 
veuitu comunal de 5000 Jeî.

Budescî, peste dealu de la Spinesei spre reseritu la l/2 de 
oră, se alia intr'un hărtopu, se povestesce că aici la Dumbrava 
a fost locuind o femei numita Vrăncioea, de la care s’a luoat 
numile de Vrancia, şi ca acesta lemei a avui 7 feciori, intre care 
sau inpartit pământul Vranceï si cel intăî frate a făcut satul Bü
dösei numit dupe numele lui B ud eseu, al doilea Pâulescii de la 
numele lui Paul eţc, sc mai spune ca Stefan cel Mare, venind 
in locurile aceştia, au fost primit de ficioreî Vrăncioai la mutele 
zis masa lui Bucurii, unde este scrisă pe piatra numile lui Stefan 
Vodă si Bucurii şi că Stefan Vodă ar ii dăruitu pământul Vrancei 
ficiorilor Vraneioea pentru buna primire ce i-sa făcut. Spinescii 
si Budescî, ocupa astadï col mai mare din cele 14 trupuri, in 
care este impartit pământul Vrancei secătură o suia, Ferăstrău 
şi schitul VaJlea neagra sunt in trupul spineseilor.

Schitu Valea neagră este făcut de un om din Paulescî şi 
locui schitului este dăruit de un altul din Spânescî.

Spinesei, au 1735 laici' cu 100 pădure, 238 Marina 606 ic- 
natiu 173 emaş şi 35 grădini şi livezi.

Budescu au 214 falei in care 69 Marina, 8 fânaţiu 87 ema- 
siu şi 5 grădini. Budcsci ne având loc dc ţiârina cu îndestulare 
se duc la câmpie şi fac semnăturile lor de pupoşoiu, eî se ajută

v.
Unni pag şi unul sur 
Dar Bî^canu că’i zicea 
Hai niooane mocanaş 
Dli-’raï pe pagul (le sub tine.

VI.
Măî bădiţo mfiî Balcane 
Po pagu nu ţl-loî da 
Că mie pagu booresc 
Si ma apucă să’l plîttesc 

VII,
De mi o pliicea umbletu
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si cu cărăuşia de dulapi dc scânduri pe qire ?i eu de la icreslaedc 
ii duc la târg si ?i vând, pentru transportu cherestelei eaii juma
te din preţul vendiareî şi ast-feliu ei se iolosesc atât cat şi 
proprietarii de păduri care aii făcut cheresteuao [cu munca şi 
băniilor, cu tote aceste, BudescT, sunt din toţi locuitori Vrânceni, 
acei' cari trăesc mai greii, ei nau nici macar lemne de ioc in 
prejuru satului ca toţi cei-lalţi, pădurile lor sunt ia munţi şi nu 
se pot esploata din lipsă de drumuri.

Eca, iubit cetitor, veniratul si mult regretatul de ilustră 
memorie Ión Ionescu de la Brad. * cu picioruşele sale, a calcat 
luni întregi tóté păraele colinde campi şi munţii pin Judeţul 
Putna şi ne-aii lasat o scriere cea mai complectă, scriere care 
dupe dl* ani a fost ignorate de un confrate Buzueanu, ba sa 
ilustrat si ’naintia comitetului Geografic.

Recomandandu-se de D. Prefect Gentile,. MinesteruJiu ca 
unul din scritorii cei mai.eminenţi.

D. Rota a mers mai departe, găsind ca un biet scriitor de 
la crucea de jos, să isealia tot Rótta, a trebuit s’ăl isgoneasca 
din slujbă că de ce se subţiiss la porecla ! dânsul ne 
parte din elită, ea dat ordin să se sub semnede Róla, iar nu 
Rótta, că ar atinge susceptibilităţi ?

D-sa a mai elaborat şi o instrucţiune in privinţa elibirareï 
biietilor de vânzare de vite, instrucţiune care era copietă dupa 

•ordinul unui mare barbat de stat D. Cogălnicianu publicat in 
monitorul Oficial mise pare No. 160, dar cu tote acestea o didia 
ca opera sa exlusivă, in cat uimea pe .cei novici de atâta doese 
îngrămădită pe capul unui derector de prefectură.

. Fiind că, a venit vorba de repausatul de ilustra memorie 
D. Mihail Cogălniceanu, care din o inprejurare ’l-am ca amblema 
viitorului meu, voi cita următoreJe :

In anul 1870, fiind ca copist la sub-prefectura plasei ZebrăUţi

iacănd

MioT vinde şi sufletu.
Si ţăi plăti pe pagu 
D.e o avea un umblet mai mare 
Ko ţi oi maîda dilî parale 
Să nu’ţi fie cu supărare.

viii.
De o avea umblete maî miét 
Eu ţoi da de un irmilic 
Balcan pe cal încălicară 
Şapte opuri că sărea 

VIIII..
Pa mocanu *e gândiră
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. D. Georgescu Subieschî, că să so afirme ca e unicul décréter de 
prefectura în ţară, şi avea dreptate de orî-ce descinde din ma
rea iamiJie polonă, ultimul rege al Polonei, dupé actele ce s’au 
publicat — a dat o circulară că tot! acei care n/ar fi satisfăcut 
la legea recrutare! să fie eliminaţi—de-şi mă temieam de per
secuţie totu-’ş! am reclemat Ministerului de-Interne in anul 1879, 
şi spre. a străvidia ideile copilăresc!, citez din acia petiţiune ur- 
matórele argumente ce invocam « Legiuitorul, prin stabilirea art. 
«91, cred eu n’a înţeles aproheb! junelor care n’a ajuns etatea 
«de 21 an!, la dreptul de funcţiune ca de acea categorie,, 
«ma! ales că argument este esplicaţiunea dală de Domniile-vó- 
«stre prin circulara No. 13,309 publicată ’n Monitorul oficial 
«No. 183/79, unde so-stabilesce că sensul legiuitorului este numai 
«pentru ace! care a trecut etatea de 21 an! şi atins pe aceia de 
«29, d’a nu fi admişi la funcţiune dacă nu probeadă satisfacerea 
«obligaţiune! lege! de recrutare.

2) . Ce utilitate ar simţ! armata, forţa ţereî, primind iu sânul 
e! nişte juni care înveţâud clasele primare, prin o altă direcţie, 
nu mima! ca a ignorat totul, dar nici. vor înţeleg ce. vra să clică 
apărarea patrie! mele.

3) . Ca argument ma! puternic care coroboriadê cu circu
lara D-v. este legea despre adminisibilitate şi înaintai*! in fiînc- 
ţiunî judecătoresc! publicată in Monitorul oficial No. 79, unde 
prin art. 6 a admis la funcţiuni de copişti, jun! care au etatea 
de 18 ani.

D., Cogălniceanu, cu inşuşî mâna s’a a pus resoluiţe, că D. ţ 
Prefect a dat o greşită interpretaţie lege! şi să mă recheme in 
funcţiune, com.unicându-î îndată dacă mi sa încredinţat func
ţiunea, pe când eu me aşteptam la o persecuţie s’aü cel mult 
la un iiascu, care nu mia fost bucuria, şi câte mulţumiriirl voi / 
li adus lu! D-zeü pentru acest ilustru om, când am aliat că mea

Ca fără pag remaseră 
Şi pe sar încălecării 
Pe balcnn.’l sosirii

X.
Milï bădiţă inăî bulcane 
Dă-'mT pe paga de sub tine 
Că mie paga boeresc 
Şi m'a apucă să’l plătesc

XI.
Olelou bulduf de câine 
Când mol întdrce la tine
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dat satisfacţiune — un om aşa do sus pus şi s’a coborât ascultând 
plângerea unui copil, unui slujbaş cel mai* mic în stat, n’am mai 
vëzut şi póte noi mai vedea, am mai încercat in anul 1892, 
dar a remas fără succes, nu eíí pol lăco compara ţi unea, iată 
teestul acelei petîţiunî.

14 Maifi 1892.

Dom nu Ic Prim - M in istru,
In anul 1879, adresând o reclamă D-lui Ministru dc In

terne pentru greşita interpretare ce da D. Prefect de Putna legei 
recru ţârei, prin aprohăbi tinerilor care n’aii atins etatia de '21 
ani d’a ocupa funcţiuni de copişti, atunci însuşi D-l Ministru Mi
hail Cogălniceanu dàndu-ï atenţiune a scris cu mana s’a ordinul 
către D. Prefect, ast-fel că din copilărie mi-am format convin
gerea cât sprijin, cală generositale şi căt spirit de dreptate posedă 
sutletele virtusé ale bărbaţilor de stat cărora destinul li-a încre- 
dintat sorta unei téri, numele seu este amblema viitorului meu. 

In anul 1890, cu aceasi credinţă am venit inăintea Dom- 
niei-vustre, şi negăsindu-vë aţi bine-voit a lăsa la administrator 
moşiei Docăneasca, recomandaţia către D. Prefect de Galaţi, res
pectabilul D. Deşliu, azi secretarii] general al Dv prin care ’1 
rugaţi a-’mï încredinţa un post comparativ cu postul de ajutor 
de Sub-prefect ce am ocupat in 5 ani de zile până la 26 Sep
tembrie 1889, însă, D. Deşliu, retrăgându-se. am remas în 
adăstare.

De şi redus aprópe la extrem, căci temelia care mi-o clă
disem era condeiul, totu-şl nu îndrăşneam a-ve inplora din nou, 
dar imagina repausatului D. Cogălniceanu, veşnic mi-se pare că’l 
auz,, «bate străgă şi ţi se vada» păşesce cu încredere, căci dacă 
la 1890, Domnul Catargi, ca deputat ţ’a dat atenţiunea astă-zi 
ca Prim-Ministru al ţârei va pronunţa avansarea. ! ?

Ţoi da ghioghi buzdugane 
De’T socoti câ’ţî număr baut 

Amin.
Oântlo dedioat lui Cräoänel

I.
Măi Crăcănel lingura de post 
De ce eşti tu aşa de prost 
Moşul tău Bnligaiu 
Tea dat în alaiu

II.
Pomoşnicie ’ţî mat trebuea 
De rărnăseşY sä nai ce bea

Vv
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De la început fiindu-mï de bun augur binidicţiunea băr- 
■ baţilor noştri de stat, cu încredere o inplor şi aută-zi d’a fi nu

mit într’un post in ţara, serviciu care cu nimic nu l’am pătat în 
tot timpul, ca probă despre atitndinea mea politică alătur scri
erea D. Deputat (Lazăr Niculescu Voitinianu).

Sunt cu cel mai profund respect, etc.
Uit să arăt că la 1889, venind ca supiiant la ívesei, am 

'găsit ca D. Sobiesclu descindia din Umbrarescî, unde luseşe şr 
notar, aici era Vasile Sobiesclil şi Neculcea Sobiesclu veşnic în 
duşmănie pentru singura vanitate că unul se credea mal mult 
de cât altul in drept a succede iui Sobiesclu ultimul rege al po- • 
Ionilor!? — bine a zis un înţelept «mulţi aii dispreţuit bogăţia, 
dar nici odată slava ! !.

Timpul liber, cat am stat fără funcţiune, l’am sacrificat în
scrieri pentru binele public, din care ca exemplu citez articolul 
din ziarul Vocia Facsainior No. 4, 8 Septembre 1893, a căreia 
text este ;

Chestiunea alimentarei cu apa
a

Oraşului Panciu
j

Domnule Redactor,
In anul trecut, in marginele inteligenţei mele tratând ches

tiunea cea mai vitală pentru oraşul Panciu, care a făcut obiectul 
meditaţiunelor mele solitare, am adresat in acest sens o pé
ti ţiune D-lui Primar respectiv şi acum profitând de ospitalitatea 
ziarului ce patronaţi, ’m permit a-ve ruga să faciţl a-se publica 
in extenso acia petiţiune pentru care vë mulţumesc anticipat.

Pechia 1893 Sept. 2

Iarăşi In copiat puneţi ochi zău 
Şi nu mal fi aşa nătărău

III.
Meşul tău sărmanul 
Intocmel ca motanul 
închide din ôchi meïeu 
Acum vroeşte chiar postul tău

IV.
Să suise sus unde nu credea 
Şi mirându-se ’şi <Jioea 
Mă mir Dómne ce am ajuna 
De sunt aşa de sus pus.
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Domnule Primar, •

Generaţiunile trecute, conform viacului ’şi inmargini le po
sibilului şi-a îndeplinit datoria, cu mari sacrificii, de ore ce 
sciinţa hydraulicâ nu numai că, nu pătrunsese la noi dar nici 
cel puţin se cunoştia, totu-’şl a reuşit se capte-ze isvoarele de 
la Muncelu şi prin olanele şi construcţiile primitive se alimen
teze oraşul prin doué cişmele şl alta in Cruda de jos, cate son- 
dajiî, cate lucrări pe debuite, căci şi acum se vad gropi şi şan
ţuri enorme părăsite, căt travaliu şi căte sumi de bani se va fi 
cheltuit D-zeu ştie, cu toate acestea, gene raţiunea actuală nu póte 
de căt a o venera.

S’ar crede, însă, inpresent că, oraşul na făcut nici un pas 
’nainte, el din ce în ce a mers si merge.descrescănd. că orăşe
nii în puţinându-se, lipsiţi şi* căzuţi ’n a patio fără nici o iniţia
tivă^ să mulţumesc dopent—dopant cu apa ce le au asigurato 
străbunii şi nu fac de cât a repera pe ici pe colea edificiu ridicat 
de el, până când alte timpuri inai fericite, fie ver o mână din 
ceruri, fie veri o abandonare in alt pământ mai mănos şi förtil 
sa scape de această lipsa ce o îndură de atâta timp;—In specie 
este cu totul de alt-lei, populaţiunea oraşului din contra, sa în
mulţit,' oral a înflorit in venituri, dar dupe mine este lipsa de pre- 
videre şi cooperare inversă la lucrări de artă la palate măreţe, pe 
când bătrânii prefera pe cele ordinare numai să lie îmbelşugaţi 
de apa hrana etc. '

Iată dar in puţine cuvinte cari a fost causa ca să nu- 
pue din an, câte ó petricică la acest marc edificiu de unde sa 
sc aliminţede cu îndestulare oraşul cu apa, iuta dar lipsa de 
iniţiativa privată daca a lipsit cea publică, unde a ajuns ca astă
zi sa fie aproape lipsiţi perfectamenle de apă şi (ară nie capital 
asigurat. •

v.
Apoi ca ţiganul craca ’jjl tăia 

• Şi hodoronc de sns cădea
In cât sab-prefecturâ no inaï vedea 
Şj plângea plângea de pomina să ducea.

Epitaful lut À. P. care Parii dat să’l graveze pe piatra doresc să'J ci
tească cât e în viaţă j*.

t
Sub această piatră —■ zace 1
A. P.
„ el a fost un ţărănoi 

Urât ca un maimuţoiu.

„ in pace

# •



Omorârea si arderea cadavrelor Vezi pag. 91
?

6

.Vmihiiu V)
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Cine nu ştie de câte ori cişmelile scad, cine nu ştie că 
fóntănile ce exista pe VaJia-bradiJor departe de oraş scad de 
asemmea precum şi Şuşiţa şi omini sunt condemnatî a-’şî aduce 
apă de Ja Putna.

Ei! in palate pe cgire de alt mintrilia nu le invidiez, in spitale 
insurperbiele construcţii administrative, in toate trebue apă Iară 
de care viaţa nu poate ezista şa ne fiind îndestula sar preferi 
de multe ori cele rustice.

Iarmarocele ce se lac ar luoa un avânt aşa de mare lata 
cu posiţiunea oraşului unde se poate face un comerciu întins, 
dar lipsa de apa le face aprópe imposibile, tóté in fine şuieră 
de acestă lipsă, fără a mai spune că focurile de ală{ia ori a 
decernai oraşul şi cine ştie ce vu aduce ziua de mâini *1) şi cu 
tote aceştia orăşenii stau iirr’o amorţire complectă, dar apatia 
le este aşa de mare, in cât nu se Vede nu se aude nici o ini
ţiativă nici o propunere despre apă totul e in tăcere aşteptând 
lotul de la administraţie, acesta o zic in trecut de orc-ce ne 
sezind in oraş n’am idie positiv a despre atitudinea lor înasemi- 
nea privinţa dar simpl ca nu pote fi alt-fei.

Pe când in alte localităţi in alte ţerî iniţiativa privata este 
atăt de disvoltata in cat rolul guvernului e redus mult, aduna 
sumi enorme le fructifica din an în an şi la ori-ce moment 
sunt in posiţiune d’a pune in esecutare ori-ce lucrări de interes 
general, in ţară la noi şi specialmente aici neiiind pătrunse acesta 
ideie, totul atârnă de la guvern, şi dar va revinit astă-zT Domniei 
voastre greua sarcină d’a fi motorul şi ’nainte mergător al lor 
pentru a pune In lucrare alimentarea oraşului cu apă.

Am convingirea că orăşenii au vezut cu adivărat in domni- 
elc-vóstre tot ce incadriadă sciinţa şi intelegenţa, totul ce’ï poate 
duce la resultate bune şi frumoase şi nu aşteaptă de cât iniţiativa

\) Fatală prevedere ca adoua»zY chiar a luoat foc casele D-Juï N. Panciu etc

II.
Hrăpitor amar cumplit 
Fără seamăn în sfârşit 
In cât cerul indiguat
O mână şi un picior ea luat.-

ttt
Dar ne vrând ca să priceapă
Doctori ca fără slujbă 
Dânsul nu pote trăi 
11 lasară a muri +

1 *

^UAI£Km S]
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D-vostre. ca S3 va incongiore şi să iacă ţoale sacrificiile bănesci 
pentru ca cel puţin in tóinna acesta să se facă sondagiile şi lu
crările preliminare şi de la primăvară şă înciapă captarea si a- 
ducerea apei indestulătore, şi după cum no spune un învăţat ra
ţiunea şi interesele, iar nu numai inima şi sentimentele trebuc 
se ne conducă şi se dicidă de lucruri, că nu afecţiunea ce cal
culul rece trcbuc se decidă de sigur de inprejurărl».

Ştiu de Ia început ca vi-se pare straniu intervinirea mea in 
acesta chestiune, eu, care n’am nici un interes local, dar ’mî este 
de ajuns să notez că locul natal fiind u-mî aicî, esplică in destul 
aeestă dorinţă.

Viind la chestiunea practică, am vëzut că greutăţile sunt e- 
norme, mai îutâiu şi principal de unde sar putea îndeajuns capta 
isvóre şi v’a-ţi aţintit privirea asupra isvórelor de la «B udat-Calci 
dar se pare a nu ii indestulătore şi nici bune fiind aproape sălci 
şi apoi urmând a se aduce pe vei şi râpe enorme ca să se dea 
in isvoarele de la Muncelu, nu ar li nimerit din tóté punctele de 
videre, pe când alte isvóre indestulătore fie şi mai departe, des
tul numai’ că locurile să nu fie prea aecedentosă şi pline de di- 
dificultăţî, cred că ar întru-ni mai mulţi sorţi de isbândă, ase- 
minea dupe cât se aude, s’ar avea tendinţî a capta restul isvorelor 
de la Muncelu, isvóre care se ştie sunt aproape seci şi ne in-- 
destulătore 2). in cât când s’a făcut cea întâie captare, sa găsit 
superflui ale mai adăoga, ne aducând de cât un adaos de o can
titate forte infima la isvoarele actual captate şi in adivër 
alta ar fi raţiunea ce ar merita astă-zi din contra ; indefinitiv

care

2) Sa confirmat şi acésta prividere căcY in urma sepândi'.-se câte-va sute 
de metri sa constatat ca isvorile sunt secî!

Umbra lui Dragoş

î
Ti ezit din somn Hasnaş oftiază 
Singile do om il înspăiinânleaza 
Apoï adórme cu ilusie vanitoase 
l)ar iarăşi umbra luY Dragoş T laligbiase

' +t
De amelo păcate prunuuţe Dragoş 
MaY spâlat o tu ’Hasnaş 
Si arătându-Y locul Gheneî, sfârşit 
’l pronunţe fugubru aicY vcY fi muncit !!î
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vreau së clic să facă orăşenii din Panciu cum au făcut cei din 
Focşani, au eludat ideia aducereî apei din Putna de şi era mai 
aproape, şi a îmbrăţişat pe cea de la Babele abondentâ şj bună 
de şi era di pâr tată mult de oraş.

Sa se inlătureze dar şi astă-di ideea captăreî restului de is^ 
vóre de la Muncel si Budai Calci, si in schimb să se contribue a 
a capta isvórele de la Teharia şi Răcia, isvóre care nu numai că 
sunt abondenle, dar apă bună, dacă nu mai mult, dar cel puţin 
ca isvórele Babelor, isvóre care de vècurï n’a secat, curgerea de 
Ia obârşie este aceiaşi şi m timpurile cele mal secetóse.

.Când s’a captat isvórele de la Muncelu. hydraulicî primitivi 
au mers pe acolo, dar au obiectat că nu sunt bani de ajuns ca 
să aducă aceste isvóre care ar asigura oraşul Panciu pentru ves-> 
nicie de apă, ţărani din Muncel care cunoscea aceste isvóre, mer
gând cu el ’ml relatează că, izvorul de la Teharaia adus pe o co-^ 
ti tură de l1/* chil. ’l dă în isvorul Răcia, ce curge din muchea 
dealului aproape de drumnl dealului mare ce vine apoi tot la 
vale înspre Panciu.

Oraşul Panciu prin posiţiunea lui romantică şi in mijlocii] 
eminsclor potgoriî de vil, de păduri etc. este meint, ne tăgăduit 
a prospera şi înflori mereu, inteligenţa prevede că nu larziű va 
va ii străbătut şi de o răţea de cale ferate, dar la acest progres 
nu se opune de cât lipsi apel, ar trebui sacrificii mari şi voinţi 
de fer ca să se înlăture şi aceále piedici, şi atunci orăşenii vor 
videa adaose enorme la comereiul lor, la casele, viilé lor ele.

In privinţa sumelor de bani sciu că pe calea legală e forte

-■z CAntic dedioat de lăutarii lui Drago*
I

Frunză verdo de negară 
A eşit Dragoş în ţară 
La eosmeşrî ’ntre liotare 
Chianiă pe chiaburi la scară 
Lc core hani de cheltuoală 
Şi haine de primencală 

II
Frunte verde de sul fină 
Cole ’n val« la fântână 
Doua feto spală lână 
Dragoş le ţino do mână 
Una spală una îndrugă 
Să facă luV Dragoş gluga
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dificil şi stragänitor până ce comuna ar face iinprumrlun cu a- 
mutătî etc, ar trebui ca se daţi având de o cam dată unei iniţi
ative private şi sunt convins că orăşenii vor răspunde de si
gur cu mari sacrificii, dar, lipsa de motorii s’au de iniţiator tótá 
activitatea este redusă Ia expresiunea cea mai vagă.

Terminând, vc rog Domnule Primar, a primi asigurare
osebitelor mele consideraţie.

♦

Străom de sus.

. Prin manoscrisu sustras de la Poşta, descrisesem iu résumât 
un articol al meii publicai in ziaru «Vocia Pulnen» de la 1880 
din coprinderea caria se puica deduce că am prevăzut revoltele 
ţărănescî din est timp, dar. perzind acele note, mă vëd silit cu re
greta a trece peste acest subiect.

La 1894 tratând despre competenţa Ajutorului desub-Pre- 
feet, nu găsesc inutil a ’l reproduce şi aici, ziaru «Funcţionam» 
No. 598 din 19 Iunie 1894, la articolul de fond «şlăsuescc.D

COMPETENŢA AJUTORULUI de SUBPREFECTURÁ 

Procesile verbale încheete de adjutorul de 
sub-Prefectura sunt valabile, 

ca şi acele încheete de sub-Frefect ?
i

Legiuitorul, prin art. 14 din procedura penala, enumerând 
oficierii de poliţie Judiciară competenţi a instrumenta, de la alin. 
1 şi până la 5, face distincţiunea acestor agenţi, spre exemplu 
de comisari şi sub-comisari, de primari si ajutori, etc. iar când 
vine la sub-prefecţv la aliniatul 6, părăseşte conjucţiune de Şi

I-
Haï ! Cea ! Dragoş boulian 
Aţa '] numea bietul podolianu 
Ei a numele boului ce compăruse 
Cu banî cu care, Dragoş ’I ajutorase

II
■ Tragi boule la deal vârtos 

Că cel ce mi tea dat ’î voinic voios 
Plângirile mele el lea ascultat 
Şi çu buna voinţă ma îndatorat
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substituind’o pi in acea comparativa Safladica, ele sub-prcfcc{î sau 
adjulorit lor.

Cc se înţelege de aci ?
Că ajutorul es le contopit, Tăcând una si aceiaşi persoană cu 

sub-prefeclul.
La prima vedere, s’ar crede o chestiune Torte elimentară si 

scutită de ori-ce critici; in practică, insă, produce o forte mare 
confusiune, căci' procesilc verbale dresate de ajutorul desub-pre- 
Tect in materie de contravenţie, de mulţi din judecători de ocoale 
nu sunt considerate pe acela-şi picior de egalitate ca şi ai sub- 
prefecţilor.

Ajutorul de sub-Prelectură, numit tot prin decret regal ca 
şi sub-prefectul, şi prin art. 45, din legea organică, i s-a dat a- 
celeaşî drepturi ca si sub-prefeetuJui, iar când constata vre o con
travenţie, simte o umilinţă a ruga pe primar să dreseze in numele 
seu procesul verbal, căci alt Tel dresându’l dânsul, ar fi atacat cu 
marturî, şi când vorbim de martori, atunci de ia început decla
răm acele procese-verbale, ridicole, de ore-ce toţi sătenii au in
teres a se apăra unul pe altul şl a se substitui ca martori.

Dupe art. 151, din procedura penală, este adevărat, că le
giuitorul inteza generală, numera numai pe procurori, sub-pre- 
fecţi si primari, a căror procese nu se pot combate cu marturî, 
dar őre substituţii de procurori şi cu ajutorii de subprefecţî, cad 
in categoria comisarilor şi ajutorilor dc primari ? dacă e aşa, 
apoi de cc legiuitorui la art. 14 citat mai sus a făcut excepţiunc 
la regula generală, dicând subprefecţii saic ajutorii Dupe acest 
din urmă articol este incontestabil că aceşti doi funcţionari sunt 
egali atunci când iustrumenteadă şi ca atare, actele lor aii aceiaşi 
validitate, şi Tace aceiaşi credinţă in justiţie.

Chestiunea ar trebui aprofundată de cei îndrept, In sprijinul 
acestor teorii, vom invoca chiar legia Judecătorilor de ocoale, in

iii
La nevastă şi copil dacă ajungoa 
El din gură mereu striga 
Pe închinăciuni iubiţi copi mei 
Rugaţi vă pentru el şi al soi

IV
Mercuriauu al nostru dc povară grea 
A murit saracul chiar la valea rea 
L’am schimbat ou Dragoş cum 1’arn botezai 
Să fie numele bine făcătorului meu bine cuvênlal
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care se prevede cä judecătorul pôle fi récusai fára a-sc menţiona 
despre ajutori şi cu töte acestea, nici cel mai' simplu om, nu şi- 
ar închipui că legiuitorul a avut in vedere numai pe Judecător, 
iar. nu şi pe ajutor care in practică se récusé ca şi Judecătorul.

Asupra substituţilor de precuror, Curtea de Casaţiune, astabilit 
ca actele lor in asemenea materie au aceiaşi credinţă ca şi a pro
curorilor, resultând din tecstul art. 185 procedura penală ; dur 
ea n’a fost sesesata şi că atare, nu s’a pronunţat asupre unui 
proces-verbal dresat de un ajutor de sub-prefect şi după părerea 
mea, o data ce legiuitorul a stabilit (tsub-prcfccttí sau ajutoriif 
a înţeles esc!usivamente, că aceşti iuncţionarî sunt unul şi acelaş 
fără dislincţiurie, şi de aceea prin art. 152, n’a mai enumerat pe 
ajutor, căci, nu mai era nici o raţiune d’a o iacc.

De alt-iel. legiuitorul preocupat de interese in nalte prin 
chiar natura lucrurilor, urma a recunosce acestor funcţionari, o 
egalitate de drepturi, aceia-şi credinţă in justiţie, căci ambii pre
stau acela-şî jurământ, iar nu să ridice pe unni şi să injosască 
pe altul, căci atunci prestigiul n’ar mai csista şi cu dânsul, ar 
cădea şi respectul legilor.

Urmarea acestui articol e in ziaru No. 600, pe care nu ’l 
mai reproduc aici.

Motivul acestui articol çra că Judecătorul din localitate, li- 
cinţiat in drept de la Paris fost Procuror, interpela că procesele 
Adjuloruluî de sub-prefect, nu sunt valabile ca ale sub-prefectului, 
in cât in plasa Horincia era recunoscut de seteni că procesile nos- 
tre n’au nici o valoare şi că atare respectul ce treimea să inspi-

Un articol al meii publicat ín ziarn Teligrapiie âin 1887 glăsuesce-
ín articolul de fond al ziaruluY „teligraplic“ do la 4 curent, a^ï atins una 

din cestiunelc cele mai vitale, pentru seteui noştri, şi în special a îuproprietări- 
ţelor. d’a li se rio hotărnici şi parcela pămănt.urele care în mare parte sunt co
tropite s’au încălcate de arindaşi, proprietari şi chiar de ţărani eeï ma* cu pu
tere in comuna. Ca fiu al clasei rurale, da’ţi’iul voe a aduce în publie omagii 
acestei idei sublime care tinde la stărpirea unni rău atat de mare păgubilor 
clasei înproprietariţilor şi în aela-'şl timp a-vă ruga d’amî acorda ospitalitatea 
colonilor onor D-vs. ziar, d’a trata îutr’un mod sumariu acésta materie din punc
tul de vedere al reosolvariel chestiune! pe calia cia mai economică pentru stat 
şi pentru seien!.

Dacă ne coborâm în masa poporului spre a studia în practică cestiunea 
proprietăţilor la moşneni, cu durere vedem că, aei din procese în procese o duc 
clase întregi de draeni sărăcite şi acesta din cause ca porţiunelc lor dc pământ 
nu sunt hotărhăo:te într'un mod legal, în cât moşneni! pururea în năduşţi na 
găsit alta mângăere de cât în cânticul..

>
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ram, era foarte diminuat comparativ cu alte localităţi, a trebuit, 
insă, să ise înfunde, la câti-va procese făcute pentru confiscarea 
mesurilor, găsite lipse de dramuri, D-sa dupe o jurispr ud eută, 
fără exemplu, nu numai că mă citeaze aiace aerul mesuriJor, dar 
inslituesce şi doi experţi câreiumari că se mă controleze!! in 
unei anchete ministeriale dupe reclama mea sa dovedit greşaia 
s’a, şi fiind ca iu present este un curent ca să se cheme la func
ţiuni de sub-prelecţl Judecători, cu preferenţa «cetitorii ele stele 
pociii, cel cu idei pesemiste ? etc. ’mï fac o datorie a arata de ce 
prestigiul administraţiei a car]ut aşa de gios, deci ţaraiîeî nu mal 
dau nici un respect, pentru că merg tote invers, vatajei boerescî 
se cocoţă in slujbe precum şi tinerel iară expereiiţe numai in 
puterea unul pergament.

Iu cia ce privesce pentru acele suflete măriaţa cari a eon- 
trebuit la viitorul meu, po.lănga cuvintele respectuoase ce li-am 
adresat prin acesta broşura voiu cita câte-va fragmente dintr’o 
scrisore urnea prin care zieiam. «Inspirat de acolo in lupta pen
tru existenţă, perpetua am implorat de la protectori mei buna 
»voitore atenţiune şi ca colororiu le exprimăm» Ajutaţi tineritul 
»acel care intr’o zi va fi măngăerea sacrificiilor ce faceţi', acel 
»care, dacă, nu in viaţă ne va aduce lauri de recunoştinţe, dar 
»cel puţin pe mormântul noslru va depune o lacrămă, scumpe 
sunt aceste suveniruri, mari sunt aceste mângăerî, când pe palul 
«morţii ni să presintă in imagine, dar pe care in totă viaţa hibá
ztat! de orgoliu şi de vanităţi nu facim de cat ale ignora.

urma

Arzo focu răzeşie
Eu crediaui că e moşie
Dar e o adivarata sărăcie ! etc.

Legiuitorul de la 1861, iu înalta sa înţjlepciuue, iu proprietărind pe cla- 
caşY, a vroit ai face stăpâni absolut şi inalienabil pe porţiunea lor de pământ, 
şi de acia a stipulat într’au mod draconianu hotărnăcia şi parcelarea lor, lăsând 
a zice că, la aplicarea acestei legi s’au făcut multe nedreprăţY, precum : voî da 
de osemplu comuna Câmpurile din Judeţul Putna, care de şi comuna de munte 
a fost, însă, spre ninorocirea clacaşilor. Considerată ca comuna de câmp, dar 
indeiinitiv ţinând n-mă de subiectul propus, aceste disposiţiune a leget a renias 
literă mortă, şi d'aci încălcart piste, încălcări, în căt ceî mai slabi plătesc, iar 
cet mat tart se bucură de usufruct ; clase întregi de omint au dispărut din a- 
seminea împrejurări fatale, şi căţY auremas o duc din procese în procese con 
trebuind la reducerea lor în miserio.

Problema acesta, dupe mine, na'r fl fost aşa de imposibilă do resolvat, 
şi nict ar fi costat mult pe stat, dacă o dată cu votarea legei pentru esecutarea 
art. 7, din legea rurala, s’ar li stabilit şi instituit pc judeţe o comisiuno com
puse din Ingineru Judeţului, un membru din comitetul permanent, şi Snb-Prefeçt. .
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Apoi adaogă in «.Do câte ori in momentele inele de rcstrăşliî 

xle câte orï gala a mă extermina prin diferite procese inventate 
xle şnapanii din Tecuci, n’am vedül eu in imagine fîgurele înfi
erea tfi aiul Gh. Ghindar (Panciu) şi Teodor VergolecI (Tecuci) 
inbarbătăndu-mă, abrava tote pre judeca ţii le, tute ţeseturile labc- 
rente ce mi se întindea.

Pe când la 1879, minor incă, procesaţi in mine un bun func
ţionar, şi stârneaţi straşnic a fi numit Ajutor do Subprefect, acolo, 
pe când veneratul şi mult respectatul D-l Teodor Vcreolici, ma/ 
in urmă reuşa a mă scote la lumină, şi alerga ceia ce n’ar li 
alergat părinţii mei, pe la llacău, şi in alte părţi, a’mi pregăti 
viitorul, la 1887 fără nici o vină, alţi regretând că am făcut un 
pas ’nainte ’mï leagă de gat brevete do înjosire, espralrindu-mă 
in Vrancia.

Asemina aduc mulţumirile melle proprietarilor din plasa 
Horincia, care luând cunoscinţe despre transferarea mea la plasa 
Prulu, a adresat D-luï Prefect Jud. Covurluî urmatórea petiţiune 
ce sa publicat in ziarul Galaţi, al cărăia tecst urmeade:

Domnule Pre fed,
A, afirma in public, roputaţiunca do caro se bucură un 

funcţionar meritos credim că este nu numai o datorie, dar chiar 
o adivarata satislacţiune a opiniunei publice.

care la annmite timpuri sa se ocupe cu liotărnăcia şi parcelarea pământurilor 
făcând negreşit obiectul unei alte legî de procedurii ca supliment Ja coea votată 
ast-fel că cu încetul, acesta afacire atât despinosa care dăteaţjc de alita huY, ar 
fi fost pe deplin tranşată.

Mi să va obiecta pote că idia este bizară dc ore ce nn sc pntea impune 
doua sarcini opuse atât de grele Inginerului adică : a sc ocupa cu şosclile şi 
lucrările de arta într'un jndot, căcT şi acesta este una din cestiunele cele maî 
vitale pentru ţara, şi aceia a hotărnici pământurile cedate împroprietărilor, tára 
că anibile să nu fie jicnite ?! asupra acestora ’mî permit a justifica că cu tóta 
acea sarcină înscrise în legea drumurilor, hotărneciî tot s’aîi făcut, ba încă 
multe de aceşti D-ni Ingineri, atunci cănd au fost plătiţi de' săteni, dar în 
schimb acele lucrări n’aö prea avut utilitate practică, din cause că nu erau tăcute 
într’un niojl legal spre a avia putere şi asupra celui al triilia, sau ca ccl care a 
operat nu însuşia acesta calitate, în căt gracieï acesteï ue previderï a trebuit să 
ÎDdure şi acesta pacuste.

. Conchid ca ieia 
din tesaurul statului

cea mai raţionala ar fi şi fără a mai scote sumi colosale
care apoi sigur că se vor arunca tot pe capul sătenilor, pentru 

a se angagia Ingineri, să se dea în sarcina Inginerului de Judeţ secondat do o 
eomisiune, spre a se ocupa cu hotărnăciile şi porcelările pământurilor înproprietă-
ţilor din judeţ ast-fel că treptat să va pune capăt acestui rău salgardând pent ru
tpt d’auna proprietatea călcaţilor.
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Plecând de la aceste principii, subsemnaţii locuitor din plasa 

florincia, ne permitim a-ve aduce respectos mulţumiri pentru 
buna achisiţie făcută în persona D-luî Const Prulianu de al numi 
Ajutor de subprefect al plasei.nostre. In adivăr de şi timp 
d aproape 0 luni de «Iile, dar prin diosibită ab nega ţi une pentru 
funcţiunea ce i-sa încredinţat, prin persaverenţa sa, şi în definitiv 
prin linia sa conduită, spiritul de dreptate şi imparţialitate, de 
care a fost călătulit, a sciut a se bucura de stima tuturor.

urmeaije semnăturile

scurt

I,
Nararea Îndoitului omor, ardirea cadavrilor

Pe susiua naţionala Galaţi Tecuci chilometri N, 30, intre 
eoni una Independenţa Piscu să făcia neşte lucrări de teraamente, 
TliTore-ce pe aici fusese inundat de riul siretu, care in anul 1893 
Venise aşa de mare şi debordase intra atâta in căt omini bătrâni 
nu’şi aduc aminte sa fi mai (ost aşa varsare de ape, din care 
a adus numai groză, dar chiar o adivarată sărăcie locuitorilor 
mărginaşi şi specialmente locuitorilor, acestor doué comuni.

Aici se găsia in lucru doi străini din macidon ia, unul de oregină 
grec numit Andoni şi altul turc numit Medmet, veniţi de curând 
in ţară pentru a agonisi existenţa, era de o hărnicie exemplara 
şi de economie pană la avariţie, singuri sau oferit a păzi unel
tele de lucru şi pentru care D. Inginer Ispas le purta un indoit 
interes, ei, adesa schimba mărunţiş pe aur s’au pe hârtie, pentru 
care atrăsese atenţiunea criminalilor,

In tr’o sara sta in coliba lor amândoi şi ’i podiră un plâns 
din dorinţa de copii şi iamiliele lor, dacă ar fi fost cu putinţa 
chiar în sara acia ar fi pornit, pisemite ca omul presimţesce ceva 
când are să ’şi ca ziua bună pentru tot-da’una de la acestă lume.

Pe o griaca vulgară ce ’mi permit a o traduce in roma
ne sce începură a conversa.

De veri o două zile ma pălit un dor de acasă de nu sein ce 
fac, parcă ’mï vine să plec chiar acum cuvântare Andoni.

s?-S

Va urma în alta Broşurii

✓ ••
»




