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  Introducere 
 
 Ideea de a alcătui o cercetare istorică referitoare la ocupaţia germană din 
timpul primului război mondial, din Gura-Teghii, una dintre cele mai mari comune ale 
ţării, a apărut din necesitatea de a oferi elevilor o posibilitate de a înţelege impactul 
„Marelui Război” asupra unei comunităţi rurale situată în curbura Carpaţilor. 
  Documentele cuprinse în lucrare sunt prezentate astfel încât elevii să poată face: 

1. Comparaţii între viaţa economică  şi administrativă a comunei din perioada 
premergătoare începerii războiului, din timpul ocupaţiei Puterilor  Centrale şi 
de după încheierea conflictului mondial. 

2. Analogii între aspecte ale ocupaţiei Puterilor Centrale surprinse în paginile de 
memorii consacrate şi realităţi specifice localităţii. 

3. Comentarii asupra mecanismelor folosite de ocupanţi în subordonarea şi 
controlarea  comunităţilor locale din Vechiului Regat. 

4. Consideraţii cu privire la transformările structurilor sociale locale înregistrate 
ca urmare a războiului. 

5. Scurtă caracterizare monografică a localităţii în perioada respectivă. 
6. Caracterizări ale atitudinilor autorităţilor (de ocupaţie sau locale) faţă de 

cetăţeni. 
7. Un scurt studiu asupra formulelor de politeţe,normelor caligrafice sau de 

redactare a documentelor oficiale. 
8. Cunoştinţă cu  dificultăţile muncii din arhive; partea a doua a lucrării conţine 

mai multe documente fotocopiate care pot oferi cititorilor informaţii despre 
tipul documentelor păstrate, starea de conservare, lizibilitate etc. 

 Lucrarea se deschide cu prezentarea unor documente din preajma începutului 
războiului prin care s-a încercat schiţarea unor repere necesare înţelegerii 
caracteristicilor ocupaţiei străine. Localitatea avea, în anul 1912, 2300 de locuitori; 
războiul, dacă avem în vedere numai populaţia de sex masculin din comună, a 
însemnat practic o decimare a bărbaţilor, numărul morţilor ridicându-se la 108*. Dacă 
tot în acelaşi an, 1912, 15 tineri îndeplineau condiţiile legii recrutării, numărul 
pierderilor umane arată că încleştările războiului au distrus partea cea mai dinamică a 
populaţiei active din perioada anilor 1908-1914. 
 Pentru a introduce cititorul în atmosfera specifică anilor 1914-1918 am plasat 
la început şi un scurt fragment dintr-o fişă de recrutare; în perioada războiului tinerii 
comunei, luptând în cadrul regimentelor 8 infanterie şi 7 artilerie Buzău, au participat 
la bătălia de la Mărăşeşti. Întoarcerea unor supravieţuitori în comună este înregistrată 
în luna iunie 1918, după încheierea păcii de la Bucureşti-Buftea. 
 Ocupaţia militară este înregistrată, la nivelul documentelor, începând cu 
ultimele zile ale anului 1916 şi debutează energic cu cereri al căror obiect îl constituie 
obţinerea de informaţii despre resursele materiale şi umane ale comunei; divizarea 
administrativă a localităţii, în două comune: Gura Teghii şi Gura Păltinişului, se 
înscrie efortului de orientare totală a potenţialului material şi uman local înspre 
interesele efemerilor învingători din 1916. Solicitările noilor autorităţi cuprind 
predarea de lemn, vite, fructe, cereale, obiecte de uz caznic etc., dublate de 
rechiziţionări ale mijloacelor de transport sau de introducerea prestării unor zile-

                                                
* Direcţia Judeţeană Buzău a Arhivelor Naţionale, DJBAN, Fond Primăria Comunei Gura-Teghii, 
dosar 345/1925, fila 34 
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muncă obligatorii, transformate în unele cazuri în luni-muncă, triplate de 
achiziţionarea de animale  gratis sau plătite cu „preţul învingătorului”. 
 Documentele, deşi oficiale, completează atmosfera cu aroganţa oficialităţilor 
exprimată în formule precum: „Românimea va mai veni înapoi când o vom aduce noi 
cu boii” (pe vremea aceea transportarea mortului la groapă folosind carul cu boi era 
un fapt des întâlnit). Pentru a arăta dimensiunea pagubelor, calculate după război de 
către o comisie locală la suma de 90209 lei*, trebuie să arătăm că salariul primarului 
în anul 1912 era de 55 de lei sau al unui învăţător debutant de 54 de lei**, ceea ce 
înseamnă că un an şi nouă luni de ocupaţie a costat comuna salariul primarului pe 
1640 de luni sau 136 de ani! În privinţa cuantumului obligaţiilor impuse locuitorilor la 
unele munci, cum ar fi tăierea lemnului, acesta se va întâlni şi după 1980, semn că 
ocupaţiile, fie militare, fie ideologice, au multe lucruri în comun (nemţii le luau 
localnicilor din patru sferturi unul, iar statul comunist, din 3 căpiţe de fân...numai 2!). 
 Sursele documentare din perioada 1917-1918 sunt incomplete, pentru că nu ni 
s-au păstrat şi documentele din comuna Gura Păltinişului în care autorităţile instituite 
de vremelnicii stăpâni au întrebuinţat puterea cu care au fost investiţi în mod 
discreţionar. Cele mai multe plângeri ale locuitorilor păstrate în arhiva Preturii Plăşii 
Pătârlagele se referă la această comună. 
 Referitor la colaborarea dintre edil şi autorităţile străine se constată că în 
primul an de ocupaţie rapoartele întocmite de primărie sunt detaliate, pentru ca în 
partea finală a războiului să devină tot mai schematice, mai formale. 
 Plângerile locuitorilor adresate administratorului plăşii Buzău au dus la 
efectuarea de anchete care întregesc abuzurile săvârşite de administraţia militară, cu 
comportamentul unor localnici intraţi în slujbă străină şi cărora li s-au adus, după 
război, acuzaţii de speculă, percheziţii, rechiziţii, rostire de vorbe aspre, cumpărări de 
vite la subpreţ etc. Aceste fapte se suprapun peste o comunitate cu resurse materiale 
destul de limitate, în care unii dintre locuitori nu aveau veselă „nici pentru nevoile 
lor”. În urma unor sesizări care au ajuns până la nivelul guvernului, primarul Gh. 
Zamfirescu a fost arestat şi condamnat la închisoare. 
 Din documentele strânse în lucrare se poate reconstitui normalitatea unei 
comune româneşti de la începutul secolului XX, în care viaţa oamenilor era 
structurată în jurul  „autorităţilor tradiţionale” (primar, preot, învăţător şi jandarmi) şi 
a activităţilor economice (exploatarea lemnului, creşterea animalelor, „agricultura de 
transhumanţă” etc.). Peste această imagine modernitatea a mai adăugat telefonul de la 
primărie şi calea ferată îngustă; vecinătatea cu Austro-Ungaria şi prezenţa 
muncitorilor străini în localitate alterează conservatorismul local, pregătindu-i o lungă 
agonie încheiată în 1962, odată cu desăvârşirea colectivizării. 

                                                   
* 

 
 

 Alegerea formatului electronic pentru a publica lucrarea a avut în vedere 
oferirea celor interesaţi a unui mijloc rapid de informare despre realităţi care riscă să 
rămână uitate, însumând în acealaşi timp biblioteca şi „biblioteca din spatele 
bibliotecii” care este arhiva; de asemenea, modernismul tehnic al vremurilor actuale 
permite ca lucrarea să poată fi oricând îmbunătăţită cu documente sau chiar mărturii 
orale despre subiectul cărţii. 

                                                
* DJBAN, Fond Primăria Comunei Gura-Teghii, dosar 7/1919, fila 10 
** Ibidem, dosar 1/1912, fila 36 



 6 

 
 
Comuna Gura Teghii 
 
                                               Statistic de situaţia vitelor din comună 
Bovine 
Vite 
aflate 
în fiinţă 
la 
finele 
lunii 
ianuarie 

Tauri Boi Vaci Junci Junce Mânzaţi Mânzate Viţei Viţele Bivoli 

 5 300 406 137 60 166 198 116 58 - 

 
 
 
Ovine 
Berbeci Oi Cârlani Cârlane 
496 2372 481 459 
 
Caprine 
Ţapi Capre Iezi 
15 209 - 
 
 
Cabaline 
Armăsari Cai Epe Noateni Noatene Mânzi Mânze 
3 9 58 25 17 3 3 
 
Porcine 
Vieri Porci Scroafe Purcei 
35 61 241 210 
 
Păsări -  2553 
 
Numărul de hectare de fâneaţă aparţinând locuitorilor - 284*. 
 
                                           
 
 
 
 
 
 
 

                                                
* DJBAN, Fond Primăria Comunei Gura-Teghii, dosar 1/1912, fila10 
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1912-Iunie 12 
Domnule Ministru 

 
Respectos supun la cunoştinţa Domniei Voastre situaţiunea Comunei Gura Teghii pe 
care o represint. Această Comună aşezată la extremitatea judeţului dinspre frontieră se 
compune din 9 state şi patru cătune cu un număr de 2300 de suflete, dintre care 528 
Capi de familie şi 458 contribuabili. 
 Locuitorii sunt parte vechi moşneni, iar parte împroprietăriţi, sunt şi din aceea 
care nu posedă pământ. Unii din trânşii se ocupă cu munca câmpului şi creşterea 
vitelor, iar majoritatea lucrează la exploatările de păduri ale societăţii Goetz din 
localitate. 
 Numărul copiilor în vârstă de şcoală este de 265, dintre care 149 sunt înscrişi 
la şcoală. 
 În ceea ce priveşte starea de sănătate a Comunei este satisfăcătoare neexistând 
nici un fel de epidemie. Ordinea şi siguranţa publică nu este întru nimic turburată, 
locuitorii sunt paşnici şi ascultă sfaturile ce li se dau cu privirea la respectarea  legilor. 
 În comună avem 2 şcoale construite în anul 1910 de comună dupe modelul tip, 
cu doi învăţători, şi două biserici cu un preot care-şi face datoria ca un adevărat 
apostol, îngrijind cât poate de bine de turma ce-i este încredinţată. 
 Bisericile însă nu posedă nici un fel de pământ, deoarece în tabela 
împroprietăririi litera A din anul 1865, deşi se găsesc trecute 34 de pogoane loc pe 
seama clerului, însă au fost cotropite de foştii proprietari. 
 De asemenea avem o bancă populară, înfiinţată în anul 1902, având 72 de 
membri şi un capital de 36 000 lei. 
 Starea recoltei este bună. * 
 
 
 
 
16 iunie 1912  

Domnule Primar 
 
 
 Vă fac cunoscut că în caz de mobilizare generală sunteţi obligat să prezentaţi 
rechiziţiunile pe câmpul Drăgaica de lângă oraşul Buzău, Comisiunei mixte de 
rechiziţiuni în ziua 3 de la mobilizare. 
 Tot odată vă facem cunoscut că ziua de mobilizare se consideră de la ora 12 
noaptea anterior zilei fixate. 
 De exemplu, dacă  la o comună s-a fixat ziua de mobilzare a fi 7 iunie, ei bine 
ziua 1 de mobilizare se consideră cu începere de la ora 12 a nopţii din 6 spre 7 iunie, 
apoi urmează ziua II, III, etc.** 
 
 

                                                
* DJBAN, Fond Primăria Comunei Gura-Teghii, dosar 1/1912, fila 367 
** Ibidem, fila 373. 
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Tablou de recesământ al Tinerilor clasei anului 1914 
Districtul:Buzău 
Plasa: Buzău 
Comuna: Gura Teghii 
 
1.Numele de famile al 
tânarului 
2.Prenumele sau 
numele de botez 

1.) Chiru 
2.) Dumitru 

Signalmentele Părul:castaniu. 
Ochii:căprui. 
Nasul: potrivit. 
Faţa: smeadă. 
Semne particulare: alunică la urechea stângă. 
Sprâncene: castanii 
Fruntea: potrivită. 
Gura: potrivită. 

Starea civilă Născut în anul: 18192 
Luna: Aprilie 
Ziua: 19 
La comuna: Gura Teghii 
Fiul lui: Petre N.Chiru şi al Anei 
Domiciliul în comuna: Gura Teghii 
Plasa: Buzău 

Talia şi capacitatea 1,70 m 

Profesia tânărului şi a 
părinţilor 

Muncitori 

Dacă este însurat Nu este însurat 
Grad de instrucţiune Ştie 3 clase primare 
Observaţii Tatăl de ani 52, mama de ani 50 

Averea : are 1/4 loc 
Fraţi are doi, Constantin de ani 28 satisfăcut legea recrutării 
şi Ilie de ani 21 soldat în Regimentul 8 Buzău Contingentul 
1911 
Surori are una Dobra de ani 25, căsătorită. 
Nu plăteşte impozit. 

 
În tabel sunt menţionaţi 15 tineri *. 
 
 

                                                
* DJBAN, Fond Primăria Comunei Gura Teghii, dosar 4/1914, fila 1 
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Domnule Primar 

 Gura Teghii                                                                                              nedatat 
 
În timp scurt să predaţi cât loc arabil este în comuna Dumneavoastră; predaţi asta 
până în 9 martie 1917. 
...ordinul ca pâna la ora 5 seara 7 martie câţi oameni sunt în comună ...care au fost în 
front contra germanilor sau austro-ungarilor şi câtă mână de muncă se găseşte în 
comună...si dacă se găsesc ceva motoare care să fie încălzite cu benzină sau maşină de 
treerat sau ... chiar cu caii*. 
 
Subprefectura Pârscov                   Domnule Primar şi Notar 
No =21 
1916 Decembrie 28 
                                                                                                            1 ianuarie 1917 
 
Conform ordinului D-lui Comandant al Etapei No=246 din Ungaria, vă invit să puneţi 
imediat locuitorii din comună pentru a tăia lemne din pădurile statului cele mai 
apropiate pe care le vor face sferturi în felul următor: 
1. Locuitorii care n-au căruţe cu boi li se va lua la 4 sferturi unul.Adică dacă va face 4 
sferturi unul se va lua de locuitori şi 3 vor rămane în parohie. 
2. Locuitorii care au căruţe cu boi şi vor lucra la sferturi li se va da câte 2 sferturi 
adică un sfert din patru pentru muncă şi un alt sfert pentru căratul celorlalte 2 sferturi 
la gară. Veţi cunoaşte că este obligatoriu pentru toţi locuitorii pentru ca ei să facă şi să 
care sferturi. Lemnele se  vor căra şi depozita la gara cea mai apropiată. 
În executarea acestui ordin avându-se mare urgenţă vă invit să puneţi locuitorii a lucra 
în pădurile statului cele mai apropiate, iar trasportarea lemnelor din pădure la gară va 
începe imediat**. 
 
                                                        Domnule Primar                                                                                                                                   
1 ianuarie 1917     
                     
 Vă invit să ne comunicaţi de urgenţă dacă dumneavoastră aveţi banderolă albă 
cu inscripţia „Zivil Polizei” şi în cazul în care aveţi această banderolă să ne arătaţi de 
către cine vi s-a dat această banderolă şi dacă poartă ştampila autoritaţilor de la care vi 
s-a eliberat. 
 Totodată ne veţi comunica dacă alte persoane din comună mai posedă 
banderola „Zivil Polizei”şi în caz afirmativ de la cine a primit-o. 
 
Răspuns-Vă comunicăm că nici subsemnatul şi nici alţi funcţionari din comună nu 
poartă până azi banderola albă cu inscripţia „Zivil Polizei”***. 
                                           

                                                
* DJBAN, Fond Primăria Gura-Teghii, dosar 1/1917, fila 1 
** Ibidem, fila 2 
*** Ibidem, fila 5 
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Domnului Comandant al Pieţei Nehoi 

 No.3 
1917 ianuarie 15/28  

                                            
 Am onoarea a vă aduce la cunoştinţa dumneavoastră că în această Comună nu 
se găsesc lucruri furate de la fabrica „Goetz” din Nehoi şi nici dela casele 
funcţionarilor acelei fabrici*. 
 
 
Subprefectura Pârscov 
No=123 
1917  Ianuarie 26/23                                                                    Primit17/30 
Januarie/1917  
                                                              
 
                                                       Domnule Primar şi Notar 

                                                                                                               f.urgent 
 
 
Conform ordinului D-lui Comandant al Etapei mobile No=246 Unguriu din 26/1/1917 
vă invit ca în termen de 3 zile de la primirea acestui ordin să ne înaintaţi un tablou de 
numărul mormintelor militare (Germane, Austriece şi Române) pe categorii în care 
veţi arăta câte morminte Germane, câte Austriece şi câte Române se găsesc în 
Comuna D-voastră. 
 Acest tablou ni-l veţi înainta neapărat cu un om (indescifrabil). 
 Până marţi 30/17 ianuarie 1917 trebuie predat la subprefectura şi în caz de 
întârziere veţi fi personal răspunzător. 

                                             Subprefect Şt. Antoniu 
 
 
Răspuns 
No 4-1917 Januarie 31-18 
Ca răspuns la ordinul D-voastră am onoarea a vă comunica că în această Comună nu 
avem nici un mormânt militar german, austriac sau român. ** 
 

                                                
* DJBAN, Fond Primăria Gura-Teghii, dosar 1/1917, fila 9 
** Ibidem, fila 11 



 11 

 
 

Subprefectura Pârscov 
 
No=141 
1917 ianuarie 28/15                                                                     Primit 1 februarie/1917 
 

Domnule Primar şi Notar, 
 
 Conform ordinului D-lui Comandant al Etapei mobile N0=246 din Ungaria vă invit 
să puneţi imediat în vedere populaţiei din comuna D-voastră că în caz de incendiu, 
toată populaţiunea Comunei e datoare să sară în ajutor pentru stingerea 
focului;punându-i-se în vedere că acela care nu va ajuta la localizarea şi stingerea 
incendiilor va fi pedepsit. 
 Pe viitor în cazul când s-ar ivi vre-un incendiu în Comună,ne veţi raporta 
imediat arătându-se ce măsuri s-au luat pentru localizarea focului;precum şi 
rezultatele măsurilor luate.* 

                                                        Subprefect Şt. Antoniu 
 
 
 
Comuna Gura-Teghii 

Tablou 
 
 De locuitori din Comuna Gura Teghii cu etatea 15-50 de ani pentru muncă. 
 
Numele şi prenumele locuitorilor 
-sunt menţionaţi 115 locuitori** 
 
 
 

Tablou 
Comuna Gura-Teghii 
 
De locuitori din Comună care doresc a se trimite diferite seminţe pentru semănat 
 
Numele şi prenumele 
locuitorilor 

Seminţe Observaţii 

- tabelul conţine numele a 
29 de locuitori 

Varză, ardei, praz, sfeclă, 
morcovi, ridichi, ceapă, 
arpagic 

- locuitorii au solicitat, în 
principal, seminţe de 
arpagic (64 kg în total)*** 

 
 
                                                          
 
 

                                                
* DJBAN, Fond Primăria Gura-Teghii, dosar 1/1917, fila 12 
** Ibidem , fila 13 
*** Ibidem, fila 14 
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Comuna Gura Teghii                                                   
Tablou 

 
De locuitori din Comună care posedă borhod de prune pentru fabricat ţuică 
 
Numărul locuitorilor Cantitatea Observaţii 
104 12-2500 de decalitri Cantitatea de borhod de 

2500 de decalitri 
aparţinea lui D.D. 
Maican.* 

                                           
  
 Comuna Gura Teghii                          
                                    

Tablou 
 

De locuitori din Comună care posedă armăsari 
 
Numele şi prenumele proprietarului Numărul,felul şi vârsta 
1.Indescifrabil 
2.Dumitru Ana Roşcoiu 

-un noatean de 2 ani 
-un noaten de 3 ani** 

 
 
No=6                                           Domnului Comandat Varlam 
                                                                                                              1917 februarie 14 
 
Am onoarea a vă aduce la cunostinţa D-voastră că am pus in vedere locuitorilor din 
această Comună ,ca să aibă cârlige şi vase de apă pentru cazuri de incendiu,lucru care 
au şi început să se conformeze***. 
 
No=7 
Am onoarea a vă aduce la cunoştinţa dumneavoastră că nu avem nici un fel de 
proprietăţi părăsite 
 
 
No=8                                                                                                    1917 februarie 17 
Am onoarea a vă aduce la cunoştinţa dumneavoastră că am pus în vedere locuitorilor 
din această Comună ca fiecare să aibă latrină şi câinii să-i ţină legaţi,lucruri pe care au 
început să le execute****. 

 
 
 
 

 
 

                                                
* DJBAN, Fond Primăria Gura-Teghii, dosar 1/1917, fila 16 
** Ibidem, fila 17 
*** Ibidem, fila 18 
**** Ibidem, fila 19 
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D-lui Comandant Varlam 

 
No=8                                                                                                   1917, februarie 17 
 
Am onoarea a supune la cunoştinţa Dumneavoastră că am pus în vederea locuitorilor 
din această comună ca fiecare să-şi aibă latrină şi câinii legaţi, lucruri pe care au 
început să le execute*. 
 

 
 
No=12                                    D-lui Comandant Varlam                      1917 februarie 22 
  
Am onoarea   a supune la cunoştinţa Dumneavoastră anexat pe lângă acesta tabloul de 
locuitori din această Comună care posedă pluguri de fier. Maşini de treerat nu are 
nimeni în acestă Comună. 
 
Numărul de locuitori Numărul de pluguri 
22 22** 
 
 
No=13                                    D-lui Comandant Varlam                      1917 februarie 22 
 
Am onoarea a înainta Dv.anexat pe lângă acesta tabloul de căruţele de rechiziţie din 
această Comună: 
 
1 Toma Diaconu 1căruţă 70 de lei Roşcoi 
2 Ghiţă C.Dogaru 1 căruţă 70 de lei Ionaşti 
3 D.Vişan 1 căruţă 70 de lei Varlam 
4 Ilie N. Pietriceanu 1 căruţă 70 de lei Pietriceni 
5 Stan I.Bogzoiu 1căruţă 70 de lei Gura Teghii*** 
 
 
 
No=14                                    D-lui Comandant Varlam                      1917 februarie 27 
 
Am onoarea a înainta Dv. anexat pe lângă acesta tabloul de puţurile de apă din această 
comună. 
 
Numărul puţurilor  Starea puţurilor 
17 5 au starea rea**** 
 

                                                
* DJBAN, Fond Primăria Gura-Teghii, dosar 1/1917, fila 18 
** Ibidem, fila 20 
*** Ibidem, fila 21 
**** Ibidem, fila 23 
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Comuna Gura Teghii  
Tablou 

 
 De locuitori din Comună care au porci în greutate mai mare de 60 de kg 
Numărul locuitorilor Numărul porcilor 
15 15* 
 
 
Comuna Gura Teghii   

Tablou 
 

De dările de prestaţie datorate  de locuitorii Comunei Gura Teghii pe anul 1917 
Numărul locuitorilor Zilele datorate 
146 -600 de zile cu braţele 

-130 cu vitele 
Încheiat de noi spre a servi la chemarea personelor îndatorate de lege a da zile de 
lucru în natură; cum şi încărcarea acestor zile dela locuitori care au declarat că le vor 
plăti în bani şi de la care au fost impuşi obligatoriu. 
 
Primar Zamfirescu                                                                                 1918 martie 31** 
 
 

                                                                                                          1917 martie 5 
 

Domnule Comandant 
 

Am onoarea a vă aduce la cunoştinţa dumneavoastră că am adus la cunoştinţa 
locuitorilor din această Comună a preda orice fel de efecte militare şi mi-au declarat 
că nu posedă nimeni nici un fel de efecte militare.*** 
 
 

                                                                                                          1917, martie 9 
 
Am onoarea a vă aduce la cunoştinţa dumneavoastră că în această Comună se găsesc 
şase zeci (60) hectare loc arabil***. 
 

                                                                                                           1917, martie 10 
 

Tablou 
 
De locuitori din această Comună care posedă butoaie goale 
 
Nr.de locuitori Nr.de butoaie Capacitatea 
8 14 5-100 decalitri**** 
                                            

                                                
* DJBAN, Fond Primăria Gura-Teghii, dosar 1/1917, fila 24 
** Ibidem, fila 25 
*** Ibidem, fila 35 
**** Ibidem, fila 36 
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                                            D-lui Comandant Varlam  
 
No=21                                                                                                        1917 Martie 7 
 
Am onoarea a supune la cunoştinţa Dv. că am făcut tăbliţe cu arătarea fiecărui sat şi a 
drumurilor din această Comună*. 
 
 
 
 
 
 
                                            D-lui Comandant Varlam  
 
No=22                                                                                                        1917 Martie 9 
 
Am onoarea a supune la cunoştinţa Dv. că în această Comună se găsesc ca şase zeci 
(60) hectare loc arabil aproximativ**. 
 
 
 
 
 
                                             D-lui Comandant Varlam  
 
No=23                                                                                                      1917 Martie 10 
 
Am onoarea a supune la cunoştinţa Dv. Că am făcut tăbliţe cu arătarea fiecărui sat şi a 
drumurilor din această Comună***. 
 
 
 
 
 
                                             D-lui Comandant Varlam 38 
 
No=24                                                                                                      1917 Martie 11 
 
Am onoarea a supune la cunoştinţa Dv. că şcoala din această Comună s-a aranjat în 
aşa fel încât să poată funcţiona. 
 Ca învăţător provizoriu se găseşte un elev cu două clase de seminar care ar 
putea îndeplini această funcţiune****. 
 
 
 

                                                
* DJBAN, Fond Primăria Gura-Teghii, dosar 1/1917, fila 34 
** Ibidem, fila 35 
*** Ibidem, fila 37 
**** Ibidem, fila 38 
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1917, martie 16 

Domnule Primar 
Gura Teghii 
 
Termen până la 17 Martie 1917 cel mai târziu până la ora 12: 
1. Declaraţi dacă aveţi în Comună una Curelar şi Rotar, Tâmplar şi Fierar. 
2. Şi dacă aveţi butuci de stejar şi fag, ulm, scândură pentru pardoseală şi mesteacăn 
pentru oiştie de căruţă. 
3. Şi cărămidă unde se găseşte în Comună. 
4. Şi dacă este în Comună vreo gradă pentru Rachiu (Ţuică). 
5. Şi dacă butoaie se găsesc în Comună.* 
 
 
 
Gura Teghii 

Tablou 
 
De numele şi prenumele locuitorilor din această Comună care posedă Buhai, Berbeci, 
Vieri şi scroafe. 
 
Numărul de 
locuitori 

Buhai Berbeci Vieri Scroafe 

81 3 61 5 47** 
 

Listă 
                                                                                                                                  
nedatată                                                                                                                      
De locuitori din această Comună care au fost pe front contra Germanilor sau Austro-
Ungarilor. 
 
Numărul de locuitori Numele şi prenumele 
25 -Cele mai multe indescifrabile*** 

 
                                                        Tablou                                                          nedatat 
 
De locuitori din această comună care posedă cazane pentru fabricat ţuică. 
 
Numărul de locuitori Numărul de cazane 
42 42**** 

 

                                                
* DJBAN, Fond Primăria Gura-Teghii, dosar 1/1917, fila 39 
** Ibidem, fila 41 
*** Ibidem, fila 43 
**** Ibidem, fila 44 
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D-lui Comandant Varlam 
 
No=26                                                                                                     1917 Martie17 
 
Am onoarea a supune la cunoştinţa Dv. că în această Comună nu avem nici un 
Curelar. 
 
 
 
 
                                            Idem Comandant Varlam  
 
No=26                                                                                                                
 
Am onoarea a supune la cunoştinţa Dv. că în această Comună nu avem nici un  rotar 
sau tâmplar. Fierar avem numai unul anume Gh. D. Feraru. 
 
                                            Idem Comandant Varlam  
 
No=28                                                                                                                
 
Am onoarea a supune la cunoştinţa Dv. că în această Comună nu avem butuci de 
stejar sau de fag, ulm, scânduri pentru pardoseală şi nici mesteacăn pentru oişti de 
căruţe. 
 Avem însă păduri netăiate care conţin stejar, fag, ulm şi mesteacăn din care se 
pot face oişti pentru căruţe. 
 
 
                                             Idem Comandant Varlam  
 
No=29      
                                                                                                           
Am onoarea a supune la cunoştinţa Dv. că în această Comună se găsesc la 2000 
cărămidă mică pentru sobe la D-nul D.D. Maican*. 
 
 
                                             D-lui Comandant Varlam  
 
No=32                                                                                                      1917 Martie 23 
 
Am onoarea a supune la cunoştinţa Dv. că în această Comună nu avem nicio moară de 
mână sau mânată de cai şi nici vreun motor care să fie încălzit cu benzină sau măşină 
de treerat**. 
 

                                                
* DJBAN, Fond Primăria Gura-Teghii,dosar 1/1917, fila 38 
** Ibidem, fila 44 
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                                            Domnule Comandant  
No=34                                                                                                               nedatat  
 
Am onoarea a supune la cunoştinţa Domnii Voastre că locuitorii din  această Comună 
care posedă cazane de metal nu doresc să vândă din acele cazane*. 
 
 
Domniei Sale 
Domnului Comandant Varlam 
 
 
 
 
No=35                               Idem Comandant Varlam                              1917, Martie 23 
 
Am onoarea a înainta Dv. anexat pe lângă aceasta tabloul de numărul morţilor din 
această Comună pe lunile Decembrie 1916, Ianuarie şi Februarie 1917**. 
 
 
 
 
Comuna Gura Teghii                                Tablou                                     Judeţul Buzău 
 
De numărul de numărul morţilor din această Comună pe lunile Decembrie 1916, 
Ianuarie şi Februarie 1917 
 
Comuna Câţi 

locuitori 
sunt în 
Comună 

Decembrie 
1916 
-morţi 

Ianuarie 
1917 
-morţi 

Februarie 
1917 
-morţi 

Felul bolii Din 
imprudenţă 

Gura 
Teghii 

1407 5 5 - -3 morţi 
de difterie 
-3 morţi 
din cauza 
bătrâneţii  
-2 debili 
copii 
-1 de 
durere în 
piept 

1 înecat*** 

 
 
                                                              
                 

                                                
* DJBAN, Fond Primăria Gura-Teghii, dosar 1/1917, fila 45 
** Ibidem, fila 48 
*** Ibidem, fila 49 
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                                          D-lui Comandant Varlam 51 
No=37                                                                                                     1917, Martie 25  
 
Am onoarea a supune la cunoştinţa Domniei Voastre că la locuitorii din această 
Comună nu se găseşte de vânzare sămânţă de cânepă, locuitorii având sămânţă de 
cânepă spre a semăna numai pentru trebuinţele lor personale*. 
 
     
Comuna Gura Teghii                   
                                                   Tablou 53 
 
De Vitele mari cornute  şi porcii  ce s-au dat pentru trupe prin Comandamentul 
Varlam şi cele tăiate în Comună de populaţie dela recesământul din luna Februarie 
1917 până azi 6 Aprilie 1917**. 
 
Destinaţia Vite cornute mari Porci 
Date pentru trupe prin Comandamentul 
Varlam 

37 5 

Tăiate în Comună  pentru populaţie 5 - 
Total 42 5 
 
 
                                            D-lui Comandant Varlam 56 
No=38                                                                                                     1917, Martie 28  
 
Am onoarea a supune la cunoştinţa Domnii Voastre. că în  această Comună nu se 
găsesc de vânzare opinci,pături sau vase de metal locuitorii având numai pentru 
strictul personal,iar parte din ei nici pentru trebuinţele lor. 
 
 
 
                                            Idem Comandant Varlam 56 
No=39                                                                                                              
 
Am onoarea a vă ruga să binevoiţi a da dispoziţia să se dea pentru această Comună 15 
Kilograme sămânţă de floarea soarelui spre a se cultiva de locuitori deoarece în 
localitate nu se găseşte o asemenea sămânţă***. 
 

                                                
* DJBAN, Fond Primăria Gura-Teghii, dosar 1/1917, fila 51 
** Ibidem, fila 53 
*** Ibidem, fila 56 
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D-lui Comandant Varlam 
No=40                                                                                                     1917, Martie 30 
 
Am onoarea a supune la cunoştinţa  Dv. următoarele: 

a. Apa de băut pentru populaţia Comunii este bună şi îndeajuns, alimentându-se 
cea mai mare parte din râul Bâsca Rosilei, iar parte din puţuri şi fântâni. 

b. Apa pentru adăparea vitelor este deasemenea în deajuns. 
c. Apa atât pentru populaţie cât şi pentru vite fiind în deajuns şi bună nu mai este 

nevoie a se mai lua nicio măsură în această privinţă. 
d. Măsură (grad) pentru apă nu există în această Comună*. 
 

D-lui Comandant Varlam 
No=41                                                                                                     1917, Aprilie 12 
 
Am onoarea a supune la cunoştinţa Domnii Voastre. că  locuitorii din   această 
Comună şi-au semănat grădicele cu zarzavaturile obţinute în localitate. 
 Deasemenea s-a început şi aratul şi semănatul porumbului**. 
 

D-lui Comandant Varlam 
 No=42                                                                                                    1917, Aprilie 20 
 
Am onoarea a supune la cunoştinţa Dv. că în această Comună nu sunt mori pentru 
măcinat***. 
 

D-lui Comandant Varlam 
No=45                                                                                                         1917, Maiu 7  
 
Am onoarea a vă Comunica că în această Comună nu se găsesc coşuri şi nici locuitori 
care să se priceapă a face asemenea coşuri nu avem. 
 

Idem Comandant Varlam 
No=46              
                                                                                                  
Am onoarea a vă Comunica că în această Comună nu se găsesc lucrători electricieni 
sau sonde de petrol. 
 

Idem Comandant Varlam 
No=47          
                                                                                                      
Am onoarea a vă Comunica că în această Comună nu avem maşini cu motoare sau 
locomotive. 
 

Idem Comandant Varlam 
No=48                                                                                                              
Am onoarea a vă Comunica că în această Comună nu avem doctor, farmacie, 
veterinar, agent sanitar (felcer), moaşă şi bărbieri****. 

                                                
* DJBAN, Fond Primăria Gura-Teghii, dosar 1/1917, fila 57 
** Ibidem, fila 58 
*** Ibidem, fila 59 
**** Ibidem ,fila 64 
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                                              D-lui Comandant   Varlam                         28 martie 1917 
 
         Am onoarea a vă aduce la cunoştinţa dumneavoastră în această Comună  nu se 
găsesc de vânzare opinci, pături,farfurii sau vase de metal, locuitorii având numai 
pentru strictul necesar, iar parte dintre ei nu au nici pentru trebuinţa lor*. 
 
 
 
Comuna Gura Teghii                                                                                917, aprilie 20 

Tablou 
 

De locuitori din această Comună care posedă pământ de la 150 de hectare în sus 
 
Întinderea Numele şi 

prenumele 
Dacă este 
arendată 

Administratori Cine 
administrează 

2500 hectare D.D. Maican Nu este I.I. Hagiescu I.I. Hagiescu 
500 hectare Maria D.Maican Nu este A. Irimescu A.Irimescu** 
 
 
 
            D-lui Comandant Varlam                           1917, aprilie 23 
 
Am onoarea a înainta tabloul de locuitori din această Comună care sunt săraci 
 
Numărul de locuitori Nr.de copii ce au 
95 în medie 2*** 
                  
 
 
                                            Domnule Comandant Varlam                          1917, mai 12   
                                                                                                                         
Am onoarea a supune la cunoştinţa Dv.că toate locurile cultivabile din această 
Comună s-au arat şi semănat aşa că nu au rămas locuri necultivabile.**** 
 
                                                           

                                                
* DJBAN, Fond Primăria Gura-Teghii, dosar 1/1917, fila 56 
** Ibidem, fila 60 
*** Ibidem, filele 61/62 
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D-lui Comandant Varlam 
No=52                                                                                                        1917, Junie  4 
 
Cu onoare vă  rugăm să binevoiţi a interveni către locul în drept să se elibereze 
locuitorii ce au fost porniţi în luna Maiu a.c. cu căruţele cu boi pentru arătura în 
diferite părţi ale câmpului cum este Cireşu şi Ruşeţu spre a veni înapoi în Comună  
deoarece  locurile lor  de cultură nu are cine le munci. Pe lângă acestea avem nevoie şi 
în Comună la diferitele lucrări ale pădurilor. 
 Când s-au pornit acele căruţe s-a spus că vor fi oprite numai până ce se vor 
termina arăturile* . 
 

D-lui Comandant Varlam 
                                                                                                  
No=56                                                                                                1917, Septembrie 4                                                         
 
Am onoarea a supune la cunoştinţa Dv. următoarele: 
1. Această comună Gura Teghii în prezent este compusă din opt sate şi anume: 
Varlam, Ionaşti, Argăsăleşti, Gura Teghii, Tega, Nemertea, Pietriceni si Roşcoi având 
o populaţie de 1400 suflete. 
 Ca avere comuna posedă: un local de primărie, un local de şcoală în satul Gura 
Teghii, una biserică tot în satul Gura Teghii, una şcoală veche ce a servit în trecut ca 
şcoală a Comunei şi una Casă destinată ca locuinţă preotului dela biserca Gura Teghii. 
 Mai există o biserică în satul Varlam însă aceasta este particulară fiind 
construită de defunctul D.D.Maican. 
2. Locuitorii care să fi fost amendaţi în cursul lunii trecute August a.c.pentru diferite 
fapte nu avem nici unul; deasemenea nu avem de cerut amendarea vreunuia dintre ei 
până în prezent. 
3. Toţi poliţiştii şi-au făcut datoria în cunoştinţă până în prezent aşa că nu avem a ne 
plânge contra a niciunuia dintre ei. 
4. Dintre locuitori nu a părăsit nici unul Comuna în cusul lunii August a.c., iar cei ce 
au venit nou  în Comună în cursul aceleiaşi luni August sunt în număr de 11 persoane. 
5. În luna August 1917 în această Comună s-a născut 1 băiat şi au murit 6 băieţi în 
vârste dela 1-2 ani, una femeie de 72 de ani şi una fată de 2 ani, în total 8 morţi; aceşti 
copii au murit de urdinare (?) boală ce bântuie printre copii. 
6. În comună avem o singură şcoală în satul Gura-Teghii, învăţătorul titular este 
mobilizat, însă ca locţiitor de învăţător propunem pe Stelian P. Georgian, elev de 
seminar. Numărul copiilor cu etatea de şcoală este de 70 de Băieţi şi 20 fete. Cursul 
şcolar este deja început. 
7. Această comună este reprezentată prin subsemnatul Primar şi 10 poliţişti şi un 
ajutor de primar. Până în prezent s-a încasat de această Comună din taxa biletelor de 
identitate suma de 405 lei  bani 50. Bilete roşii celor cu etatea dela 16-40 de ani s-au 
eliberat la 73 de persoane**. 
                                            

                                                
* DJBAN, Fond Primăria Gura-Teghii, dosar 1/1917, fila 67 
** Ibidem, fila 69 
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D-lui Comandant Varlam 

No=57                                                                                                1917, Septembrie 4 
 
Am onoarea a supune la cunoştinţa Dv. că toţi baieţii si fetele din această comună cu 
etatea  dela 12-14 ani au bilete de identitate*. 

 
 

                                            D-lui Comandant Varlam 
No=58                                                                                              1917, Septembrie 14 
 
Am onoarea a supune la cunoştinţa Dv. că în această comună nu se găseşte nici un 
locuitor care ar dori sa cumpere cazane de fier pentru rufe sau bucătarie**. 
 
 
 
Comuna Gura Teghii                                                                       1917, Septembrie 17 
 

Listă  De pânza predată la Comandamentul Varlam*** 
 
Numele şi prenumele Metrii pânză Costul(lei/bani) 
Ion Cârstea 74/2 59 /60 
Ghiţă C.Dogaru 31 24/80 
Haralambie Popescu 56/2 32 
Dumitru Avram 18 14/40 
Ilie D. 59/2 47/60 
 
 
                                           Idem Comandant Varlam 
No=59 
 
Am onoarea de a vă înainta Dv. un tablou de boi ce se găsesc în Comună 
disponibili***. 

 
 

Domnului Comandant Varlam 
 No=60                                                                                                1917 Octombrie 3 
 
 
Am onoarea a supune la cunoştinţa Dv. că în această comună avem 108 nuci. Fructe 
anul acesta s-au făcut foarte puţine dintre ei din cauză că primăvara când au înflorit a 
dat bruma şi a degerat mugurul nucilor****. 
 
 
 

                                                
* DJBAN, Fond Primăria Gura-Teghii, dosar 1/1917, fila 70 
** Ibidem, fila 71 
*** Ibidem, fila 88 
**** Ibidem, fila 73 
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   Domnule Comandant Varlam                                  1917, mai 12                                                               
 
Am onoarea a supune la cunoştinţa Dv.că toate locurile cultivabile din această 
Comună s-au arat şi semănat aşa că nu au rămas locuri necultivabile*. 
 
 
   Domnule Comandant Varlam                                 1917, iulie 13     
 
Am onoarea a supune la cunoştinţa Dv.că în această comună nu se găsesc sticle pentru 
vin sau aparate pentru bere**.   
 
Am onoarea a supune la cunoştinţa Dv.că în această Comună avem 108 nuci; fructe 
însă nu au***. 
 
                                                            
 

 1917, noiembrie 1 
 

          Am onoarea a supune la cunoştinţa Dv. că în cursul lunii trecute, octombrie, am 
predat lazaretului din Gura Teghii următoarele: 
-12 175 Kgr fân 
-200 kgr mere 
-150 kgr cartofi 
-2 porci 
-2 gâşti 
-5 curci 
-6 raţe****.   
 
 

D-lui Comandant Varlam 
                                                                                                             1917, noiembrie 9 
 

Am onoarea a supune la cunoştinţa Dv. că în această comună se găsesc: 
Nr. porcilor Greutatea 
98 1-20 kg 
153 20-70 kg 
6 Peste 70 kg 
6 vieri 20-70 kg***** 
Total 263  
 
 

                                                
* DJBAN, Fond Primăria Gura-Teghii, dosar 1/1917, fila 64 
** Ibidem, fila 65 
*** Ibidem, fila 68 
**** Ibidem, fila 73 
***** Ibidem, fila 75 
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D-lui Comandant 

                                                                                                          1917, noiembrie 12 
 
 
Am onoarea a supune la cunoştinţa Dv.că în această Comună se găsesc 4 supuşi 
unguri născuţi între anii 1865-1899*. 
 
     

D-lui Comandant 
                                                                                                    1917, noiembrie 22 

 
 
Am onoarea a supune la cunoştinţa Dv.că  această Comună  are nevoie pentru anul 
1918 de următoarele registre de acte civile: 
1. Două registre pentru înscrierea născuţilor a 100 de file. 
2. Doua registre pentru înscrierea morţilor a 100 de file. 
3. Doua registre pentru înscrierea căsătoriţilor a 25 de file. 
4. Un registru Buletine născuţi a 200 de file. 
5. Unregistru Buletine morţi a 100 de file. 
6. Un registru Buletine căsătoriţi a 25 de file. 
7. Un registru pentru înscrierea declaraţiilor căsătoriţilor a 25 de file, precum şi un 
registru buletin pentru vânzătorii de vite**. 
 
 
 

D-lui Comandant 
No=67                                                                                     1917, Decembrie 1 
 
   Am onoarea a supune la cunoştinţa Dv. că în luna noiembrie a.c. am predat 
Spitalului din Gura Teghii următoarele: 

1. Un porc. 
2. Patru curci. 
3. Trei gâşte. 
4. Nouă raţe. 
5. 22 500 Kgr.fân. 
6. 700 litri lapte***.  
 
 
 
                                                    

                                                
* DJBAN, Fond Primăria Gura-Teghii, dosar 1/1917, fila 77 
** Ibidem, fila 78 
*** Ibidem, fila 79 
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D-lui Comandant Varlam 

No=68                                                                                                1917, Decembrie 4 
 
 
Am onoarea a supune la cunoştinţa Dv. următoarele: 
1. Această comună Gura Teghii în prezent este compusă din opt sate şi anume: 
Varlam, Ionaşti, Argăsăleşti, Gura Teghii, Tega, Nemertea, Pietriceni şi Roşcoi având 
o populaţiune de 1487 locuitori. 
2. În cursul lunii trecute noiembrie a.c. nu avem de cerut amendarea nici unuia dintre 
locuitorii Comunei. 
3. Toţi poliţiştii şi-au făcut datoria în cunoştinţă de cauză şi nu avem a ne plânge 
contra lor. 
4. Dintre locuitori nu a părăsit nici unul Comuna în luna noiembrie a.c., precum nou 
veniţi în Comună nu avem. 
5. În cursul lunii trecute noiembrie a.c. s-au născut în Comună trei copii şi au murit 
trei persoane. 
6. În comună avem o singură şcoală în satul Gura-Teghii, învăţătorul titular este 
mobilizat, iar în loc este elevul de seminar Stelian Georgian. Numărul copiilor care 
urmează şcoala este 56. 
7. Această comună este reprezentată prin subsemnatul Primar, ajutorul de primar şi 10 
poliţişti. În luna noiembrie a.c. s-a încasat de la locuitori suma (indescifrabil) lei si 
123 de bani proveniţi din zeciuiala comunală*. 
 

 
D-lui Comandant Varlam 

  N=69                                                                                              1917, Decembrie 12 
 
Am onoarea a supune la cunoştinţa Dv. că în această comună nu se mai găseşte nicio 
cantitate de ţuică. 
 
                                         Idem Comandant Varlam 
No=70                                                                                               1917, Decembrie12 
 
Am onoarea a supune la cunoştinţa Dv. că după toate cercetările ce s-au făcut prin 
poliţişti în această comună nu se mai găseşte nicio căldare de aramă pentru fabricat 
ţuică**. 

 
 
 
 

                                                
* DJBAN, Fond Primăria Gura-Teghii, dosar 1/1917, fila 80 
** Ibidem, fila 82 
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D-lui Comandant Varlam 

  No=71                                                                                            1917, Decembrie 17 
 
Am onoarea a supune la cunoştinţa Dv. că în această comună  se mai găsesc 85 de 
porci în greutate  dela 15 la 25 kilograme* . 
 
 
 
1917 Decembrie 12                                      primit 19 Decembrie 1917 la orele10 seara                      
                                           

Domnule Primar, 
  
Puneţi imediat în vedere D-lui G. Stanciulescu, preşedintele Băncii Populare “Bâsca 
Penteleu”, că în data de 20 decembrie a.c., ora 9 dimineaţa să se prezinte în Com. 
Pătârlagele (localul primăriei) împreună cu toate borderourile pe anul 1916, pentru a 
se încheia bilanţul Băncii pe acel an; de asemeni va mai aduce cu sine Registrul 
Chitanţier, Registrul, Jurnalul Cartea mare pe anul 1916**. 
 
 
           

Declaraţiune 
 
Subsemnaţii poliţişti ai satelor ce compun Comuna Gura Teghii, încredinţându-ne pe 
a noastră înşine răspundere că în urma Cercetărilor ce am făcut la locuitorii din satele 
noastre nu se mai găseşte la noi nici unul din cei cu cazane de aramă pentru fabricarea 
ţuicii, căci toţi cei care au avut asemenea cazane le-au predat pe toate autorităţilor 
române în vara anului 1916 şi restul ce mai rămăsese le-au predat Comandaturii 
Varlam în a.c. 1917. 
  
Semnături 
Gh. Brăgau 
Ghiţă C.Dogaru 
Haralambie Popescu 
Dumitru R.Avram 
Ilie I. Simion*** 
 
 
 
 

 

                                                
* DJBAN, Fond Primăria Gura-Teghii, dosar 1/1917, fila 83 
** Ibidem, fila 84 
*** Ibidem, fila 85 
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Comuna Gura Teghii 
                                                    Listă 

De oile predate Comandantului Varlam la 5 Noiembrie 1917 
 

Nr.de locuitori 
care au predat oi 

Nr.de oi predate Greutatea Cantitate 
carne  
predată 

Costul 

24 25 Între 15-23 kgr 436 305 lei 
şi 20 
bani* 

 
 
 
                                  Ordin comănduire No 43                                              nedatat 
 

 Percheziţii domiciliare în comunele judeţelui dovedesc iarăşi şi iarăşi că 
locuitorii, cu toate că s-au dat ordine de comandantul superior al armatei încă n-au 
predat arme (şi de vânătoare şi arme trase), muniţie, granate de mână, esplosibile, 
haine şi lucruri militare, precum şi aparate telegrafice şi telefonice şi asemănătoare, 
aparate fotografice, care se găsesc în posesia lor pe la curte sau pe moşie. Câţiva au 
avut chiar ascunse cu toate că li s-a afişat că vor fi pedepsiţi cu moartea. 
 S-au găsit lucruri furate de alţi locuitori şi chiar din acele lucruri care fuseseră 
rechiziţionate pentru armata Germană.Unde s-au găsit asemenea obiecte, deţinătorii 
au fost arestaţi şi pedepsiţi parte, parte trimişi în judecata consiliului de război. 
 Primarii, notarii delegaţii, consilierii şi toţi locuitorii care au cunoştinţă de 
deţinerea acestor obiecte, sunt răspunzători cu persoana şi averea lor pentru predarea 
imediată a obiectelor arătate. 
 Deţinătorii vor preda imediat asemenea obiecte primarului, notarului sau 
delegaţilor din comuna respectivă, cari sunt obligaţi  a nota şi a face cunoscut 
comănduirii numele tuturor acelora cari au furat arme, haine şi lucruri militare, 
muniţie, granate de mână, esplosibile, aparate telegrafice, telefonice şi asemănătoare, 
aparate fotografice, sau din lucrurile deja rechiziţionate pentru armată. 
 Lucrurile furate şi găsite se vor ridica şi se vor preda comănduirii sau postului 
celui mai apropiat ca piesă justificativă împreună cu persoană vinovată. 
 Lucrurile furate aparţinând locuitorilor se vor preda vechilor proprietari, şi în 
cazul în care acesta lipseşte se vor ridica şi păstra la primărie. 
 Acest ordin se va  aduce verbal la cunoştinţa tuturor locuitorilor**.  
 

 
                                                   
 
 

 

                                                       

                                                
* DJBAN, Fond Primăria Gura-Teghii, dosar 1/1917, fila 92 
** Ibidem, fila 94 
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Primăria Gura Teghii      
                               

Listă* 
     

De porcii predaţi Comandaturii Varlam la 7 noiembrie 1917 
 
Nr 
Crt. 

Numele şi prenumele Nr.porcilor Greutatea Costul 
Lei/Bani 

1. Dragna A.Ungureanu 1 25 17/50 
2. Gheorghe C.Roşcoiu 1 40 28 
3. Vasile Bratu 1 35 24/50 
4. Constantin Bogzoiu 1 40 28 
5. Maria N. Moraru 1 35 24/50 
6. D.D. Pârvulescu 1 65 45/50 
7. Damian Sterian 1 60 42 
8. Anca A. Jacov 1 25 17/50 
9. Grigore Bălan 1 40 28 
10. - 1 40 28 
11. Ion T.Roşcoiu 1 20 14 
12. Maria T.Diaconu 1 65 45/50 
13. Dumitru Brăgau 1 85 59/50 
14. Aneta Irimescu 1 80 56 
15. Constantin I. Moraru 1 35 24/50 
 Total 15 680 476 lei 
 
 
 
 
Porci predaţi   Lazaretului Gura Teghii** 
 
1. Ilie D. Simon 1 65 49 
2. Neacşa G.Drăganu 1 45 35 
3. Cristea Popescu 1 85 59/50 
 Total 3 195 143 lei si 50 bani 
 
 
 
 

                                                
* DJBAN, Fond Primăria Gura-Teghii, dosar 1/1917, fila 86 
** Ibidem,fila 87 
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Listă* 

 
De vitele mari  predate Comandaturii Varlam în ziua de 24 decembrie 1917 

 
Nr 
Crt. 

Numele şi 
prenumele 

Domiciliul Nr.vitelor Greutatea Costul 
Lei/bani 

1. Dragomir Anton Varlam 1 80 56 
2. Anuţa Ghinescu G.Teghii 1 85 59/50 
3. Ion Brăgau - 1 150 105 
4. Vasile Carstea Varlam 1 160 112 
5. D.D.Pârvulescu Ionaşti 1 85 59/50 
6. Neaga N.- Nemertea 1 80 80/56 
7. I.I.Narciza Pietriceni 1 80 80/56 
8. Ilie Baroianu - 1 130 91 
9. Maria T.Diaconu Roşcoi 1 85 59/50 
 Costul  9 935 654/50 
 

Listă** 
De păsările predate comandamentului Varlarm la 10 august 1917 

 
Numele şi  
prenumele 

Domiciliul Pui 
găină/ 
cocoşei 

Puici de 
găină 

Boboci  
raţă 

Boboci 
gâscă 

Costul 

Ilie 
I.Roşcoiu 
Politist 

Roşcoi 10 5 2 1 16 lei 

Dumitru 
Bogzoiu 

Petriceni 4 4 5 9 49 lei şi 10 
bani 

Ion D. Nemertea 4 4 4 2  
Dumitru 
Avram 

Tega - 5 - -  

Gheorghe 
Bragau 

G.Teghii - 2 2 - 11 lei şi 40 de 
bani 

Grigore 
Pinţa 

Argăsăleşti - 3 6 1 14 lei/30 bani 

Ghiţă 
C.Dogaru 

Ionaşti - 9 2 - 11 lei şi 50 de 
bani 

Ion 
Cârstea 

Varlam 4 8 5 1 21 lei si 80 de 
bani 

Total  22 40 26 14  
 
 

 

                                                
* DJBAN, Fond Primăria Gura-Teghii, dosar 1/1917, fila 90 
** Ibidem, fila 92 
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Domnului Comandant Varlam 
 No=1                                                                                                       1918 Januarie 4 
  
 
Am onoarea a înainta Dv o listă cu obiectele notate pe această pagină ce s-au adunat 
de la locuitorii din această comună pentru oamenii săraci din alte comune: 
   Cămaşi 
   Perechi izmene 
   Perechi cămăşi 
   Haine 
   Bundă 
   Perechi opinci 
   Căciule*.                                                                                                   
  
 
 
 
 

Domnului Comandant Varlam 
No=2                                                                                                        1918 Januarie 
4** 
 
Am onoarea a supune la cunoştinţa Dv. următoarele: 
 1. Această comună este alcătuită din 8 sate: Varlam, Ionaşti, Argăsăleşti, Gura 
Teghii, Tega, Nemertea, Pietriceni şi Roşcoi  având în total 1486 locuitori. 
 Averea ce posedă Comuna este aceiasi prevăzută în raportul nostru din 4 
septembrie 1917. 
2. În cursul lunii trecute decembrie 1917 nu au fost amendaţi nici unul dintre locuitorii 
Comunei, precum nu avem de cerut amandarea a vreunuia dintre ei. 
3. Toţi poliţiştii şi-au făcut datoria în conştiinţă până în prezent afară de Nicolae 
Bogzoiu care de la un timp a început a nu mai da ascultare ordinelor de la primar. 
4. Dintre locuitorii Comunei nici unul nu a părăsit Comuna în luna Decembrie 1917, 
nici persoane venite nou în Comună nu sunt. 
5. În luna Decembrie 1917 s-au născut în Comună doi copii şi a murit o persoană, una 
de de 20 de ani de butuci în pădure şi 2 bătrâni de 75 şi 85 de ani. 
6. În Comună este o singură scoală în satul Gura Teghii -învăţătorul titular este 
mobilizat iar in loc funcţionează elevul de seminar Stelian Georgian ajutat de tatăl său 
Preotul. Numărul copiilor care frecventează şcoala este de 56. 
7. Această Comună este reprezentată prin subsemnatul primar având un ajutor de 
primar şi zece poliţişti. În Decembrie 1917 veniturile Comunei au fost de 186 lei. 
Bilete roşii celor cu etatea de la 16-40 de ani s-au eliberat în total la 79 de persoane. 

 
 
 
 

                                                
* DJBAN, Fond Primăria Gura-Teghii, dosar 1/1918, fila 1 
** Ibidem, fila 2 
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Domnului Comandant Varlam 

No=3                                           918, Ianuarie 30                                           
 
 
Am onoarea a supune la cunoştinţa Dv. că nu se găseşte nicio cantitate de vin*. 
                                                                                    
 
 
 
România                                                                                                1918, Ianuarie 30 
Primăria Comunei 
Gura Teghii                           

Domnului Comandant Varlam 
 
 
Am onoarea a supune la cunoştinţa Dv. s-a făcut semănături cu grâu numai pe o 
întindere de 1/2 hectar de către Preotul C. Georgian**. 
 
 
 
                                                  Domnului Comandant Varlam 
 
No=5                                                                                                     1918, Februarie 1                                
 
Am onoarea a supune la cunoştinţa Dv. că  în această Comună situaţia este aceiaşi ca 
şi pe luna trecută arătată în raportul din 4 ianuarie a.c. Cu singura deosebire că s-a 
născut un băiat şi a murit o fată de 15 ani, iar veniturile Comunei au fost de 40 lei 
proveniţi din zeciuieli comunale. 
Asemenea fac cunoscut că numărul născuţilor din 1917 a fost de 46, iar cel al morţilor 
de 83 - Căsătorii nu au fost***. 
 
 
 
                                              Domnului Comandant Varlam 
 
No=7                                                                                                   1918, Februarie 10 
 
Am onoarea a supune la cunoştinţa Dv că  în această Comună avem numai 1 mormânt 
al unui soldat Român în satul Varlam****. 
 

                                                
* DJBAN,Fond Primăria Gura-Teghii, dosar 1/1918, fila 3 
** Ibidem, fila 4 
*** Ibidem, fila 6 
**** Ibidem, fila 9 
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                                  Domnului Comandant Varlam 

 
No=6                                                                                                     1918, Februarie 7 
 
Am onoarea a supune la cunoştinţa Dv. că  în această Comună se găsesc 75 perechi de 
boi de jug.Dintre care 30 de perechi sunt la lucrarea pădurilor după Bâsca Mare şi 
Bâsca Mică şi 10 perechi sunt la lucrarea pădurii la Lunca Tega spital*. 
 
 
 
 1918, Februarie 2                                                                   Primit 1918, Februarie 11 
 

Domnule Primar 
 
Vă comunic că Tribunalul Judeţului Buzău şi a reluat activitatea cu începere de la 10 
ianuarie a.c. şi deci vă rog să aduceţi aceasta la cunoştinţa locuitorilor din acea 
comună**. 
 
 
     Prim Preşedinte. 
 
 
 

Domnului Comandant Varlam 
No= 9                                                                                                  1918, Februarie 24  
 
Am onoarea a supune la cunoştinţa Dv. că  în această Comună nu avem morminte de 
soldaţi Români afară de unul singur al unui soldat Român în satul Varlam. 
 
 
 

Idem D-lui Comandant Varlam 
No=10                                                                                                 1918, Februarie 24 
 
Am onoarea a supune la cunoştinţa Dv. că situaţia cailor în această comună  în prezent 
este următoarea: 
 
1 Armăsar. 
2 Cai. 
11 Iepe. 
3 Noateni. 
4 Noatene***. 
 
                                                        

                                                
* DJBAN, Fond Primăria Gura-Teghii, dosar 1/1918, fila 11 
** Ibidem, fila 12 
*** Ibidem, fila 13 
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Domnului Comandant Varlam 

No=12                                                                                                     1918, Martie 10  
 
Am onoarea a supune la cunoştinţa Dv. că  în cuprinsul  acestei  Comune nu avem alte  
morminte de soldaţi Români afară de unul singur al unui soldat Român în satul 
Varlam. 
 
 
 

Idem   D-lui Comandant Varlam 
No=13                                                                                                    1918, Martie 10 
 
Am onoarea a supune la cunoştinţa Dv. că  în acestă  Comună avem următorii Pomii 
(indescifrabil): 
34 000 -Pruni. 
  150 - Meri. 
  244 - Peri. 
    10 - Gutui. 
  110 - Cireşi. 
  120 - Vişini. 
  105 - Nuci. 
34 519 –Total*. 
 
 
                                          
 
 
                                                Domnului Comandant Varlam 
 
 
No=15                                                                    1918 martie 24  
  
 
Am onoarea a supune la cunoştinţa Dv. că  situaţia mormintelor de soldaţi este tot 
aceiasi ca şi în trecut adică  un singur mormânt  al unui soldat Român în satul Varlam. 
 
 
                                                     Idem    D-lui Comandant Varlam 
No=16.                                                                                           .  
 
 
Am onoarea a supune la cunoştinţa Dv. că situaţia cailor din acestă  Comună este tot 
aceiaşi ca şi luna trecută arătată de noi în raportul nostru din 24 februarie 1918**. 
 
 

                                                
* DJBAN, Fond Primăria Gura-Teghii, dosar 1/1918, fila 15 
** Ibidem, fila 16 
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Domnule Primar 
 

 Comunicaţi vă rog locuitorilor din comună că potrivit ordinului comandantului 
armatei a 9 a în 8 Martie a.c. Judecătoria ocolului rural Patârlagele şi-a reluat 
activitatea încă de la 20 Martie a.c. numai în afaceri civile şi comerciale precum şi 
autentificări de orice fel de acte. 
 Cum însă sunt delegat a conduce şi lucrările Judecatoriei Pârscov vă comunic 
a aduce deasemenea la cunoştinţa locuitorilor că zilele ficsate pentru judecarea 
proceselor şi autentificarea actelor sunt: Joia, Vinerea şi Sâmbăta din fiecare 
săptămână. 
 În ceea ce priveste introducerea acţiunilor se vor putea în orice zi, fiind 
însărcinat cu primirea lor D. Grefier al acestei judecătorii*. 
 
 
                                       D- lui Comandant Varlam 
 
Am onoarea a supune la cunoştinţa Dv. că situaţia acestei comune pe ecspirata lună 
Martie a.c.este tot aceiaţi ca şi în trecut cu  singura deosebire că în luna martie s-au 
născut 2 copii şi a murit o femeie de 63 de ani. Numărul poliţiştilor este de zece. 
Veniturile Comunei au fost de lei 98 bani 20**.              
 
                                  
                                     D- lui     Comandant Varlam    
No=19                                                                                                     1918, Aprilie 10 
 
Am onoarea a supune la cunoştinţa Dv. că situaţia mormintelor de Soldaţi Români 
este aceiasi ca şi în trecut, adică un singur mormânt al unui Soldat Român în satul 
Varlam***. 
 
 
                                                  D -lui Comandant Varlam    
No= 20                                                                                                    1918, Aprilie 15 
 
Am onoarea a supune la cunoştinţa Dv. că situaţia locuinţelor din această Comună 
pentru încartuirea de trupe şi cai este tot aceiaşi ca şi în trecut arătată în tabloul 
înaintat Dv. La 25 Martie a.c***. 
 
 
                                             D- lui Comandant Varlam    
      
No= 21                                                                                                    1918, Aprilie 25                                                              
 
Am onoarea a supune la cunoştinţa Dv. că situaţia locuinţelor din această Comună 
pentru încartuirea de trupe şi cai este tot aceiaşi ca şi în trecut arătată în tabloul depus 
la 25 Martie a.c****. 

                                                
* DJBAN,Fond Primăria Gura-Teghii,dosar 1/1918,fila 17 
** Ibidem, fila 19 
*** Ibidem, fila 20 
**** Ibidem, fila 22 
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No=22                                           

D-lui  Comandant Varlam 
                                                      
Am onoarea a supune la cunoştinţa Dv. că situaţia mormintelor de Soldaţi Români 
este aceiaşi ca şi în trecut, adică un singur mormânt al unui Soldat Român în satul 
Varlam. 
 
 
 
No=23                                                                     

Idem  D-lui  Comandant 
 
Am onoarea a supune la cunoştinţa Dv. că situaţia cailor din această Comună este tot 
aceiaşi ca luna trecută*. 
 
 
 

D- lui Comandant Varlam 
No=24                                                                                                     1918, Aprilie 25    
 
Am onoarea a supune la cunoştinţa Dv. că situaţia aceastei Comune este pe luna 
trecută Aprilie a.c. aceiaşi ca şi în trecut cu deosebirile: 
1) S-au aplicat amenzi la 4 persoane că nu au voit să predea oule. 
2) Locuitori care să părăsească Comuna nu sunt iar persoane venite din nou în 
Comună avem 28. 
3) Starea civilă a fost: 2 născuţi şi 4 morţi. 
4) Veniturile Comunei au fost în luna Aprilie a.c. de lei 11 Bani 17.** 
 
 
 

D- lui Comandant Varlam 
      
No=25                                                                                                       1918, Maiu 10  
                                                         
Am onoarea a supune la cunoştinţa Dv. că situaţia locuinţelor din această Comună 
pentru încartuirea de trupe şi cai este tot aceiaşi ca şi în trecut arătată în tabloul depus 
Comandaturii la 25 Martie a.c. 
 
 
 
No=26                                     Idem  D-lui  Comandant Varlam 
                                                      
Am onoarea a supune la cunoştinţa Dv. că situaţia mormintelor de Soldaţi Români 
este aceiasi ca şi în trecut, adică un singur mormânt al unui Soldat Român în satul 
Varlam***. 

                                                
* DJBAN, Fond Primăria Gura-Teghii, dosar 1/1918, fila 22 
** Ibidem, fila 23 
*** Ibidem, fila 24 
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No=27                                                                     
                                                D-lui  Comandant Varlam 
 
Am onoarea a supune la cunoştinţa Dv. că pentru închiderea vitelor ce se vor găsi fără 
păzitori provocând stricăciuni locurilor cultivabile din această comună pe vara a.c. 
1918 am numit gardian câmpean pe locuitorul (indescifrabil), iar oborul vitelor s-a 
înfiinţat pe lângă localul Primăriei Comunei*. 
 
 
                                                 D- lui Comandant Varlam    
No=31                                                                                                      1918, Maiu  14                                                         
 
Am onoarea a supune la cunoştinţa Dv. că în această Comună se mai găsesc ca zece 
mii kg fân disponibil**. 
 
 
                                               D- lui Comandant Varlam    
      
No=32                                                                                                      1918, Maiu  19 
                                                         
Am onoarea a supune la cunoştinţa Dv. că în această Comună s-a arat şi semănat aşa 
că nu a mai rămas nicio porţiune deloc necultivat***. 
 
 
                                               D- lui Comandant Varlam    
      
No=42                                                                                                       1918, Maiu 25                                                              
 
Am onoarea a supune la cunoştinţa Dv. că situaţia locuinţelor din această Comună 
pentru încartuirea de trupe şi cai este tot aceiaşi ca şi în trecut arătată în tabloul depus 
la 25 Martie a.c. 
 
 
No=43                                        Idem  D-lui  Comandant 
 
Am onoarea a supune la cunoştinţa Dv. că situaţia mormintelor de Soldaţi Români 
este aceiasi ca şi în trecut, adică un singur mormânt al unui Soldat Român în satul 
Varlam. 
 
 
                                                  Idem  D-lui  Comandant  
No=44         
                                                             
Am onoarea a supune la cunoştinţa Dv. că situaţia cailor din această Comună este tot 
aceiaşi ca şi în  trecut****. 
 

                                                
* DJBAN, Fond Primăria Gura-Teghii, dosar 1/1918, fila 24 
** Ibidem, fila 27 
*** Ibidem, fila 28 
**** Ibidem, fila 29 
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D- lui Comandant Varlam 

      
No=68                                                                                                         1918, Junie 7 
 
Am onoarea a supune la cunoştinţa Dv. cantitatea de porumb de care locuitorii din 
Comună au nevoie pe fiecare lună este tot aceiaşi ca şi pe luna Aprilie a.c.,-18780 de 
kilograme la care să se mai adauge porumbul necesar încă pentru 55 persoane sosite 
din nou în Comună (mobilizaţii)*. 
 
 
 
 

D- lui Comandant Varlam 
      
No=69                                                                                                       1918, Junie 10 
 
Am onoarea a supune la cunoştinţa Dv. că situaţia locuinţelor din această Comună 
pentru încartuirea de trupe şi cai este tot aceiaşi ca şi în trecut arătată în tabloul depus 
la 25 Martie a.c. 
 
 
 
 
No=70                               Idem  D-lui  Comandant Varlam 
                                                      
Am onoarea a supune la cunoştinţa Dv. că situaţia mormintelor de Soldaţi Români 
este aceiasi ca şi în trecut, adică un singur mormânt al unui Soldat Român în satul 
Varlam**. 
 
 
 
 

D- lui Comandant Varlam 
      
No=71                                                                                                       1918, Junie 24 
 
 Am onoarea a supune la cunoştinţa Dv. Că în această Comună nu sunt alte 
fructe decât puţine cireşe şi prune pe alocuri. 
 De celelalte fructe nu sunt din cauza răcelelor ce au fost în  primăvară***. 
 
 
                                                            

                                                
* DJBAN, Fond Primăria Gura-Teghii, dosar 1/1918, fila 29 
** Ibidem, fila 32 
*** Ibidem, fila 37 
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Proces verbal 
 
 
Astăzi: zi 15 Januarie 1919  
 
 
Noi Gheorghe Zamfirescu, primar al Comunei Gura Teghii din plasa judeţului 
Buzău,Constantin Tătulescu, agent fiscal al circ. 37 Nehoiaşu şi Ilie D.Simion, delegat 
al locuitorilor din această Comună, Membri ai Comisiunii pentru efectuarea 
declaraţiunilor colective relative la pagubele de război, constatăm că în zilele de la 5 
şi până astăzi 15 Januarie 1919 că ne-am întrunit în localul primăriei ,în care timp am 
efectuat declaraţiunea colectivă  conform art. 9 din decretul-lege N. 3795/1918 
trecând în aceea declaraţiune toţi locuitorii ce s-au prezentat în număr de ...  . 
 La finele declaraţiunii colective s-a anexat un tablou cu desluşiri pentru fiecare 
locuitor în parte. 

Drept pentru care am semnat prezentul proces verbal* . 
 
 
 
 
Primar Zamfirescu                                                                                         Agent fiscal 
                                                                                                                     C. Tătulescu 

                                       
                                                                                 Delegatul locuitorilor Ilie I.Simion  

 
 
 
 
 
 

                                                
* DJBAN, Fond Primăria Gura-Teghii, dosar 7/1919, fila 1 
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Procesul verbal contine numele a 236 de locuitori care au declarat comisiei 
următoarele pagube: 
 

Felul paubei Valoarea în lei 
Imobile 40 
Mobliere şi obiecte casnice 8050 
Alimente 6535 
Mărfuri şi obiecte de tot felul 6410 
Păsări 830 
Cereale de seminţe,fânuri şi furaje 2754 
Păduri 200 
Animale de muncă 95 
Animale mici  42200 
Vehicule 373 
Unelte agricole de mână  15730 
Pluguri 38 
Maşini agricole 6650 
Uneltele atelierelor,morilor şi ale 
meseriaşilor 

1 

Maşinele 300 
                    Total pagube 90209 

 
 
 
Tipurile de pagube care nu se regăsesc în declaraţile locuitorilor sunt: 

1. Provocări de moarte sau infirmităţi din cauza bombardamentelor sau alte fapte 
de violenţă ale inamicului 

2. Arestări, internări şi luări de ostatici 
3. Lipsa de folosinţă a moşiilor, caselor de locuit, morilor etc.*. 
 
 
 

                                                
* DJBAN, Fond Primăria Gura-Teghii, dosar 7/1919, fila 10 
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1. Ion St.Bogzoiu are chitanţa provizorie cu N6/1918b, dela Primăria Gura 
Teghii, n-are valoarea trecută şi nici nu a primit nimic. 

2. Constantin I.Popescu, a primit lei 60 pentru vitele predate Comadamentului 
German, nu a primit nici un Ban. 

3. Ion St. Chirac are chitanţă provizorie de la primăria Comunei Gura Teghii 
pentru un cal cu N 5/1916, n-are valoarea trecută şi nici nu a primit nimic. 

4. Gh. Panaet a primit lei 360 pentru Vite dela Comandamentul German ,n-are 
bon. 

5. Mihaiu St. Chirac a primit 30 de lei pentru un junc dela Comandamentul 
German; N-are bonuri. 

6. Ion Zet Coticiu a primit lei 92 pentru un cazan de aramă de fabricat ţuică dela 
Comandamentul German; N-are bon. 

7. Agapie St. Furtună are bon dela Comandamentul German cu N. 84/1917 
pentru un junc. N-are valoarea trecută, n-a primit nimic. 

8. Constantin Marinoiu are bon dela Comandamentul German pentru un cal .N-
are valoarea trecută, n-a primit nimic. 

9. Dumitru Goşman a primit în contul calului dela Comandamentul German lei 
100. N–are  bon. 

10. Ghiţă Dogaru are bon dela Comandamentul German pentru o căruţă,n-a primit 
nimic .Bonul n-are valoarea trecută şi nici numărul fiind cu data din 1918. 

11. Maria I. Roşcoiu, Bonul N 91/917 dela Comandamentul German pentru una 
Vacă, însă fără a fi trecută valoarea. N-a primit nimic. 

12. Ghiţă C.Goşman, Bonul 90/917.Idem.Idem.Idem. 
13. Ghiţă I. Pinţa, chitanţă provizore N 33/916 dela Primăria Comunei Gura 

Teghii pentru 2 Boi, n-are valoarea trecută, n-a primit nimic. 
14. Ileana N.Pinţa chitanţă provizore dela Primăria Comunei Gura Teghii pentru o  

una eapă, n-are valoarea trecută, n-a primit nimic. 
15. Ilie Lupescu chitanţă provizore dela Primăria Comunei Gura Teghii pentru o 

una Iapă cu N. 20/916 şi bonul N.82/917 dela Comandamentul German  pentru 
una Vacă, n-are însă valoarea trecută în ele, n-a primit nimic. 

16. Niţă Gr.Pietriceanu a primit 360 de lei dela Comandamentul German pentru 
doi Boi. N-are nici un bon. 

17. Stana R. Marghele chitanţă provizore dela Primăria Comunei Gura Teghii 
pentru două  Epe cu N.4/916. N-are valoarea trecută, n-a primit nimic. 

18. Ion T. Pârvu bon de rechiziţie N.93/917 dela Comandamentul German pentru 
un Junc. N-are valoarea trecută, n-a primit nimic. 

19. Ilie I.Dobra a primit dela Comandamentul German 60 de lei pentru un cazan. 
N-are însă bon. 

20. Maria Diaconu are bon dela Comandamentul German pentru una căruţă,dar nu 
are număr şi valoare, poartă data 1918. N-a primit nimic . 

21. Neacşa I.Diaconu are bonul 89/917  dela Comandamentul German pentru una 
vacă, n-are  valoarea trecută în el , n-a primit nimic. 

22. Neculai I.I.Moraru, bonul   dela Comandamentul German N.94/917 pentru un 
Bou. N-are însă valoarea, n-a primit nimic*. 

                                               

                                                
* DJBAN , Fond Primăria Gura-Teghii, dosar 7/1919, file 10-11 
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                                     Domnule Primar  

        
 
 
 Vă rog să bine voiţi a-mi elibera un act constatativ că în luna August 14 anul 
1918 mi s-a luat de către soldaţii germani dela comanduirea dela Varlam, vaca ce o 
aveam şi viţelul ei fără să-mi dea nici o plată sub acuzaţia că am falsificat laptele ce 
eram obligaţi a da şi care vacă avea semnalmentele următoare: părul roşu-negru dela 
gât şi coarnele cercuite înainte, fără alte semne* . 
 

                                                           Plecat Petrea ŞT.Furtună 
 
 
 
                            
 
 
 
                                            Certificat  
 
 

 Noi, Primarul Comunei Gura Teghii,din plasa Buzău şi judeţul Buzău 
certificăm prin prezentul că locuitorului Petrea ŞT. Furtună din această Comună i s-a 
ridicat forţat şi fără plată de către Germani în timpul ocupaţiei în ziua de 14 August 
1918 o vacă cu lapte singura ce  avea de hrană  cu următoarele semnalmentele: părul 
roşu-negru mai pronunţat la gât, coarnele cercuite înainte fără alte semne, etate de 9 
ani, pe motivul că a falsificat laptele ce era obligat da**. 

  
 
 
 
 
 

                                                
* DJBAN, Fond Primăria Gura-Teghii, dosar 7/1919, fila 5 
** Ibidem , dosar 4/1919, fila 4 
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Domnule Administrator, 

 
 De către poliţiştii Ilie Roşcoiu şi Ghiţă Şt. Furtună mi s-a luat fără plată, cu 
forţa 2 scroafe cu purcei în burtă. 
 Poliţiştii Ilie Roşcoiu şi Gheorghe Nedelcu în trei rânduri au venit în casa mea 
şi mi-a luat 5 boi mari de jug,pe care a spus că-i duce la germani ,însă soldat german 
nu am văzut pe la mine, unde i-a dus nu ştiu; bani nu mi-a dat decât pe unul 50 lei, pe 
altul 40 lei, pe altul 30,spunând că dacă nu iau aceşti bani nu mai iau nimic iar eu de 
frică am luat ce mi-a dat; dacă-i vindeam la alte persoane luam suma de 2000 lei. 
 Tot Poliţistul Ilie Roşcoiu în alt rând a venit şi mi mi-a luat una căruţă de boi 
legată care mă costă  500 de lei; unde a dus-o nu stiu; nu am primit vreun ban. 
 Tot acest Poliţist Ilie Roşcoiu a venit şi mi-a luat doi porci mari ,graşi de câte 
patru ani  pentru Crăciun cu forţa; putea primi pe ei 1000 de lei şi nu mi-a dat decât 40 
de lei pe unul, iar 22 de lei pe altul. De frică am luat banii. 
 După un timp trecut după ce mi se luase boii şi căruţa m-am dus la câmp unde 
erau boii din Comuna noastră şi m-am plâns Stăpânirii şi mi-a dat o căruţă în locul 
celei care mi se luase,pe dată a venit Poliţistul Ile Roşcoiu şi mi-a luat-o; cui a dat-o 
nu ştiu şi fară să-mi dea vreun ban. 
 Ilie Roşcoiu şi Gheorghe Nedelcu  mi-au luat o gâscă din bătătură cu forţa şi 
mi-au dat un franc ,iar celelate gâşte le-am dat cu 20 de lei una; mi-au mai luat una 
găină bună fără plată şi un pui bun de tăiat ,amândoi mă costă 15 lei,plus 15 ouă luate 
de Ilie Roşcoiu şi încă 22 de ouă luate de Gh.Nedelcu. 
 Tot Poliţistul Ilie Roşcoiu mi-a luat un şervet de in vărgat care costă 20 de 
lei,două oca sămânţă cânepă ,7 oca de cartofi care costă 26 de lei,precum şi mai multe 
fuioare de cânepă pe care mi le-a plătit. 
 Vă rog respectos să binevoiţi cele legale pentru despăgubire şi prinderea 
autorilor. 
                                          Cu stimă  
                                                                 Maria Deaconu* 
 
 

                                                
* DJBAN , Fond Pretura Plăşii Pătârlagele, dosar 3/1919,fila 25 
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Proces Verbal 
 
Astăzi douăzeci şi nouă Decembrie 1918 Cojocaru Petre, Jandarm Plutonier, şeful Postului 
Gura Teghii. 
 Având în vedere ordinul Administraţiei Plasei Buzău pus în rezoluţie e reclama 
femeii Maria Dragna Diaconu din Comuna  Gura Teghii contra poliţailor Ilie Roşcoiu, Ghiţă 
Şt. Furtună şi Gheoghe Nedelcu toţi din Comuna Gura Teghii pentru faptul că în tipul 
ocupaţiei Germane fiind în serviciul acestora a luat de la această reclamantă vite, păsări şi 
obiecte din casă fără plată şi chiar cu plată mai puţin decât făceau obictele. 
 În vederea celor de mai sus am adus înaintea noastră părţile în cauză şi cercetaţi fiind 
ne declară fiecare după cum urmează: 
1.) Reclamanta Maria Diaconu de 67 de ani casnică şi domiciliată în Comuna Gura Teghii 
declară: Susţin cu totul cele ce am reclamat în scris către Dl Administrator al Plasei Buzău şi 
cer a mi se plăti lucrurile ce mi s-au luat fără plată şi cele plătite a mi se plăti complet . 
Aceasta este declaraţia pe care o susţin; carte nu ştiu. 
2.) Gheorghe Nedelcu, pârât de ani 43, domiciliat în Comuna Gura Teghii declară: Am luat în 
adevăr vitele şi păsările reclamantei însă din ordiul Nemţilor  pe care le-am predat lor, şi 
făceau plata când voiau ei; ştiu că am luat de la reclamantă trei vite mari pe care le-a predat 
chiar ea Nemţilor şi s-a primit plata pe ele, că le-au plătit cu preţ mic nu sunt eu vinovat 
pentru că nu puteam face nimic păsarile fiind plătite cu cea ce am luat eu; ce o fi luat Ilie 
Roşcoiu nu ştiu. Aceasta este declaraţia pe care o susţin; carte  ştiu şi semnez . 
3.) Ghiţă Şt.Furtună Pârât de ani 53,domiciliat în Comuna Gura Teghii declară: Nu am luat de 
la reclamantă nimic,decât am fost de faţă când un ofiţer Ungur ia luat două scroafe fără plată 
le-a predat chiar reclamanta, în ceea ce priveşte păsările şi ouăle s-au plătit; că s-au luat cinci 
vite mari de la reclamantă s-au luat pentru că ea avea zece vite mari. Aceasta este declaraţia 
pe care o susţin; carte nu ştiu. 
4.) Ilie Roşcoiu Pârât de ani 38, muncitor,domiciliat în Comuna Gura Teghii declară: 
Recunosc că s-au luat de la reclamantă, din ordinul Nemţilor, cinci vite mari dintre care doi 
boi mari, însă s-a luat de bună voie de Nemţi şi pentru care a primit bani şi pe celelalte luate 
de noi; căruţa i s-a luat, afară de  roată care nu era a ei, se ţinea de Nemţi care au mai adus-o 
înapoi; doi porci care i s-au luat şi căruţa pe care spue că a adus-o de la câmp i s-a dat lui 
Iancu Roşcoiu fiind  a lui, fiind trimisă tot de ei în câmp, căruţa o posedă acesta şi astăzi, 
păsările s-au plătit, ştergarul nu i s-a plătit, sămânţa s-a plătit, cartofii nu s-au plătit însă nu 
erau decât 10 (zece) kilograme. S-a luat de la această reclamantă vite fiindcă ea avea multe şi 
are şi astăzi vite. Toate i s-au luat cu ordinul Nemţilor. Aceasta este declaraţia pe care o susţin 
şi o semnez propriu. 
5.) Iancu Roşcoiu de ani 58 muncitor şi domiciliat în Comuna Gura Teghii declară: Căruţa 
despre care i s-a luat de Ilie Roşcoiua fost a mea trimisă la câmp de aceşti Poliţai, când a fost 
adusă a fost adusă de această reclamantă care nu a vrut să mi-o mai dea; eu atunci am cerut-o 
iar lui Ilie Roşcoiu care mi-o luase; aceasta a mers la reclamantă şi mi-am luat căruţa pe care 
o mai am şi astăzi. Reclamantei i se luase căruţa ei mai înainte şi fiind trimisă în câmp nu a 
mai adus-o înapoi. Aceasta este declaraţia pe care o susţin. 
 În ceea ce priveşte căruţa despre care arată reclamanta că i s-a luat şi trimis la câmp 
există bon eliberat de autorităţile Germane. 
 Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal*. 

                                                
* DJBAN, Fond Pretura Plăşii Pătârlagele, dosar 3/1919, fila 26 
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Domnule Administrator 
 
De către poliţiştii Ilie Roşcoiu şi Gheorghe Şt. Furtună mi s-au luat următoarele: 
1.) Una vacă cu viţel după ea, care costă 800 de lei; nu mi-a dat nimic, unde a dus-o 
nu ştiu. 
2.) Una iapă cu mânz în burtă care costă 700 de lei, fără să-mi dea un ban şi fără să fie 
vreun ordin la care trebuia să le ia după cum zic dânşii. 
3.) Una scroafă cu purcei în burtă care costă 400 de lei, nu mi-a dat niciun ban, unde a 
dus-o nu ştiu. 
4.) Doi boi de jug mari are costă 1500 de lei i-a luat şi i-a pornit în munţi, unde în loc 
să-i pună la muncă i-a tăiat; am primit 300 de lei pe amândoi aşa că am suferit o mare 
pagubă din partea acestor poliţişti. 
 Vă rog să binevoiţi a aproba cele legale atât pentru despăgubire cât şi pentru 
faptele comise* . 

                             Damian Vlad din Comuna Gura Teghii. 
 
 
 
 

Domnule Administrator 
 
Subsemnatul Stanciu Vlad Bogzoiu din Comuna Gura Teghii Judeţul Buzău cu 
respect vă aduc la cunoştinţă următoarele : 
 În timpul ce am fost ocupaţi de către armatele Nemţeşti venind Polizaiul 
Constantin Băiculescu tot din din Comună cu ordinul Comandantului German  când 
strângea cazanele de Aramă în care se fabrică ţuică a venit la mine şi la mine sus 
numitul poliţai si mi-a luat şi cazanul meu de 10 Decalitrii şi ducând-o la Primăria 
Gura Păltinişului tot Gura Teghii spunea că o va preda a doua zi Comandamentului 
German. Tot în acea noapte mi s-a furat cazanul meu de Dl Gheoghe Şt. Furtună tot 
din această Comună care l posedă şi acum. Vă rog D-le Administrator să binevoiţi a-l 
chema pe sus-numitul să fie dat în judecată pentru a-şi lua penalitatea, iar ca parte 
civilă să mă constitui cu suma de 2000 de lei. Martori invit pe Constantin Băiculescu, 
Ilie Coticiu, femeia Stana Rusen şi Grigore Diaconu toţi din această Comună care ştiu 
când  s-a venit noaptea şi s-a luat cazanul din Primărie**. 
 

                 Cu respect Stanciu Vlad Bogzoiu 
 

 

                                                
* DJBAN, Fond Pretura Plăşii Pătârlagele, dosar 3/1919, fila 7 
** Ibidem, fila 11 
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No=43                                                         

Proces Verbal 
 
Astăzi douăzeci şi nouă Decembrie 1918 Cojocaru Petre, Jandarm Plutonier, şeful 
Postului Gura Teghii şi Compania de Jandarmi Buzău, ofiţer de Poliţie, Judecător 
auxiliar al Parchetului  Tribunalului Buzău 
 
Având în vedere ordinul N=272 al Administraţiei Plasei Buzău care ne trimite 
reclama locuitorului Stanciu Vlad Bogzoiu această Comună  care reclamă contra D-lui 
Gheorghe Şt. Furtună pentru faptul că în timpul ocupaţiei Germane poliţaiul 
Constantin Băiculescu din ordinul Comandamentului German i s-a luat cazanu acestui 
reclamant care ducându-l la pimărie a fost furat de acest Gh. Furtună care-l posedă şi 
astăzi şi propune ca martori cu ştiinţă despre acest fapt pe Constantin Băiculescu, Ilie 
Coticiu, femeia Stana Rusen şi Grigore Diaconu toţi din  Comuna Gura Teghii. 
În vederea celor de mai sus s-a luat cazul în cercetare şi s-a obţinut rezultatul următor: 
Reclamant Stanciu Vlad Bogzoiu, de ani 62, de profesie muncitor şi domiciliat în 
Comuna Gura Teghii declară: Nu mai am nicio pretenţie asupra pârâtului Gh. Şt. 
Furtună deoarece m-am împăcat cu numitul pe motiv că şi el având acest cazan de la 
Nemţi predând pe al lui ne-am înţeles eu şi reclamantul să mă folosesc de acest cazan 
în fiecare an până la degradarea lui, în lunile Ianuarie, Februarie şi Martie iar pârâtul 
în lunile Octombrie, Noiembrie şi Decembrie când este sezonul de fabricat ţuică. În 
acest sens am făcut şi un act între noi la Primărie faţă de martori. 
Aceasta este declaraţia pe care o susţin; carte nu ştiu. 

                             Stanciu Vlad Bogzoiu* 
 
 

Listă 
Pentru ce ne-au luat Poliţarii neplătit 
 
Eu Pascu Vasile Baciu com. Gura Teghii, satul Furtuneşti vă anunţ prin această 
scrisoare tot ce mi-au luat Poliţarii din această Comună. Aceştia sunt: Ghiţă Furtună şi 
Ştefan Marinoiu. Întâi ne-au luat un junc de 3 ani şi un cocoş. Al doilea ne-a luat o 
tocitoare de 60 de vedere. Al treilea ne-a luat cartofi în trei rânduri 3 kilograme şi am 
mai dus eu alte zeci de kilograme prune la Păltiniş. Al patrulea ne-a luat un mânzat de 
2 ani plătit cu numai 50 de lei. Al cincilea ne-a luat 10 metri pânză cu 40 bani metrul 
şi trei kilograme fuior bun cu 15 bani kilogramul. Al şaselea o oca sămânţă cânepâ cu 
15 parale ocaua, lâna de la oi în doi ani, una pereche cioareci cusuţi şi o gâscă mare 
plătită cu 2 lei** . 
 
 

                                                
* DJBAN, Fond Pretura Plăşii Pătârlagele, dosar 3/1919, fila 12 
** Ibidem, fila 20 
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                                                        Listă 
Pentru ce ne-au plătit Poliţarii  
 
Eu Rada Gheorghe Roşcoiu din această comună Gura Teghii satul Roşcoi vin înaintea 
D-voastră spre a anunţa prin această scrisoare tot ce am suferit din partea Poliţarilor 
din acest cătun. Întâi mi-au luat o scroafă de 5 ani neplatită. Al doilea mi-au luat doi 
junci, unul de 4 ani şi altul de 3 ani, cel de 4 ani mi l-a plătit cu 40 de lei şi cel de 3 
ani mi l-a plătit cu 28 de lei. Al treilea ne-au luat un porc de  ani şi mi-au plătit numai 
30 de lei. Al patrulea mi-au luat un berbec mare cu 14 lei şi unul cu 8 lei. Al cincilea 
mi-a luat o scoarţă de lână, o pernă de 3 coţi. Al şaselea mi-a luat 7 metri de pânză. Al 
şaptelea au venit împreună cu Nemţii fiind pârâţi de ei mi s-a făcut control şi mi s-a 
luat cânepă 8 kilograme meliţată.  
Aceşti poliţari sunt anume Gheorghe Nedelcu şi Ilie Roşcoiu care de câte ori au venit 
cu vorbe grele ne-au insultat şi ne-au înjurat când mi-a luat un berbec mai sus numit*. 
                                    

                  Rada Gh. Roşcoiu 
 
 
 
 
                                  Domnule Administrator                                  21 Decembrie 1918 
 
Subsemnatul viu prin aceasta a mă plânge de următoarele: 
În iarna lui 1916-1917 Germanii scoteau lemne din pădurea Gura Milei având la lucru 
următorii 7 locuitori din Gura Teghii cu boii lor: 

1.) Stanciu D. Leonte. 
2.) Ion Agapie. 
3.) Ilie Mârzescu. 
4.) Costache Ghinescu. 
5.) Agapie Şt. Furtună. 
6.) Ion Şt. Leonte. 
7.) Radu C. Diaconu. 

Aceştia mi-au prăpădit o claie de fân ca de 2000 de Kgr., spunând că Primarul 
Comunei Gura Teghii anume Gh. Căprău le-a zis să ia fân de la o claie neîncepută şi 
ei au găsit-o pe a mea. Primarul tăgăduieşte că le-ar fi zis aşa ceva; iar Gemanii ziceau 
ca fânul să-l plătească sus zişii 7 oameni. 

     Aştept cu încredere dreapta Dv. Hotărâre**. 
 

                                                
* DJBAN, Fond Pretura Plăşii Pătârlagele, dosar 7/1919, fila 22 
** Ibidem, fila 38 
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                                     Domnule Administrator                                   28 Ianuarie 1919  

 
Subsemnatul Mihaiu Radu Grigore din Com.Goideşti vă aduc la cunoştinţă 
următoarele: 
 În timpul ocupaţiei Germane satul Varlam ţinea de Comuna Gura Teghii .D-
nul Ilie Coticiu fost primar al Nemţilor a venit la soţia mea acasă şi forţând-o ca să-i 
dea lui o vacă cu viţel în burtă soţia mea de frică i-a dat-o cu suma de lei 140 preţ de 
nimica; peste câteva zile vaca a fătat  la el  acasă ;vaca acum se găseşte la el acasă . 

 Vă rog D-le Administrator să decideţi cele  ce veţi credeţi de cuvinţă*. 
 

                 Cu stimă           
Mihaiu Radu Grigore 

                             
 
 
                                              Declaraţie 
 

Subsemnatul Iie Coticiu, Român plugar şi domiciliat în Comuna Gura Teghii declar 
că (...) nu este adevărat că eu i-am dat bani forţat pe vacă sau să o forţez după cum se 
constată din declaraţia femeii Stana R. Diaconu care este soră cu soţia reclamantului. 
 Aceasta este declaraţia pe care o susţin şi o semnez propriu**. 

                                                Ilie Coticiu             
  1919 Aprilie 19 

 
 
No=219 
1919 Januarie 30                  Extra-urgent 

Primarului Comunei Gura Teghii 
 

Sunt informat că fostul asistent al societăţii Goetz Ekert care şedea a Varlam a avut în 
timpul ocupaţiunii o purtare cu desăvărşire rea faţă de populaţiunea românească din 
care cauză ţăranii erau hotărâţi să-l omoare, iar el, simţind asta, a fugit din localitate . 
 Pentru că sunt hotărât să descopăr activitatea neromânescă a acestui străin vă 
rog a anunţa imediat pe toţi locuitorii din acea Comună care au  suferit  ceva de la el 
să reclame în scris administratorului de plasă. 

 Aştept în termen de zece zile aceste reclamaţiuni. 
 Pentru a nu pune lumea pe drumuri Dv. personal veţi lua reclamele şi le veţi 
înainta la administraţie. În acest timp imi veţi face un raport detaliat  de tot ce ştiţi 
despre ce a făcut numitul***. 

 

                                                
* DJBAN, Fond Pretura Plăşii Pătârlagele, dosar 3/1919, fila 45 
** Ibidem, fila 48 
*** Ibidem, fila 51 
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1919 Septembrie 27                      D-lui Prefect 

 
Ca urmare a notei telefonice cu no.2556  din 22 Sept. a.c. am onoarea a vă raporta că 
în contra D-lui Gh. Zamfirescu fostul Primar al Comunei Gura Teghii aveţi aici 
anexată reclamaţiunea d-lui Locotonent Ştefănescu Traian, prin care se arată că din 
cauza numitului primar nu a putut scăpa peste linia frontului, iar D-l Ilie Hagiescu a 
fost internat în lagăr mai multe luni de către Germani. 
 Venind în mai multe rânduri a face cercetările cuvenite am fost în 
imposibilitate deoarece reclamantul era în Bucureşti iar martorii cei 2 nu s-au putut 
asculta. Ilie Hagiescu niciodată nu a voit a-mi da o declaraţie spunându-mi că mai 
întâi să-şi procure declaraţiunea ofiţerului german ce fusese în Varlam şi de care 
auzise că este arestat într-un lagăr lângă Sibiu iar al doilea martor Iulian Botta fiind 
hoţ de cai era urmărit prin munţi si nu era acasă . 
 De aceea cu  onoare  restitui petiţia de faţă întrucât această afacere se hotărăşte 
de Curtea Marţială a Corpului 3 Armată, iar subsemnatul nu poate şi nu am cea mai 
mică calitate de a mai face ancheta*. 

                                     
 
 

Telegramă 
D-lui Administrator al Plasei Pătârlagele 

 
Raportaţi imediat dacă primarul Zamfirescu de la Gura Teghii a fost arestat şi înaintat 
la Curtea Marţială**. 
 
 
 

Prefect 
1919 Sept.22 

 
(...) raportează că primarul Comunei Gura Teghii Zamfirescu a fost arestat şi înaintat 
la Curtea Marţială a Corpului 3 Armată Galaţi pentru pactizare cu inamicul***. 

 
 
 

6 Octombrie 1919 
Domnule Administrator 

 
Binevoiţi vă rog a elibera un certificat de bună purtare fostului primar Gheorghe 
Zamfirescu din Comuna  Gura Teghii, plasa Buzău pe tot timpul cât el a fost primar. 

Preot Constantin Georgian****. 
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*** Ibidem, fila 57 
**** Ibidem, fila 58 
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                                          Certficat 
 

Noi (indescifrabil), administratorul plăşii Buzău atestăm prin prezentul act că domnul 
Gheorghe Zamfirescu fostul primar al comunei Gura Teghii, în tot timpul cât a 
funcţionat în această calitate sub ordinele noastre adică de la 1911 până în august 
1916 a avut bună purtare, fiind un funcţionar excelent, un executiv al ordinelor ce 
primea. Nu a avut niciodată conflicte cu locuitorii din comuna sa. 
 În ceea ce priveşte timpul scurs din August 1916 până astăzi nu putem a şti 
purtarea sa deoarce în timpul ocupaţiunii inamice subsemnatul a fost mobilizat în 
Moldova. 
 Pentru care am dat prezentul certificat cererii scrise înregistrate la no. 
3332/1919 ce s-a făcut de preotul Constantin Georgian din Comuna Gura Teghii. 
 1919 Octombrie 6* . 

 
 
 
 

26/1/1919                                Domnule Administrator  
 

Cu deosebit respect aduc la cunoştinţa Domniei Voastre specula neomenoasă ce s-a 
făcut în numele populaţiunii nevoiaşe din această Comună Gura Teghii. 
 În luna noiembrie trecut 1918 când armatele germane de ocupaţie au fost silite 
să se retragă aveau în depozit la etapa Nehoiu cantităţi considerabile de grâu şi alte 
produse. Neputând a le transporta sau vinde Comandantul etapei Locotenentul Koch a 
dispus a se da populaţiei lipsită de hrană de prin comunele acestei Etape care le 
aprovizonaseră şi mai înainte prin comanduirile etapei. 
 Astfel s-a luat în numele Băncii Populare „Bâsca Penteleu”de către D-nul 
Gheorghe Ilie Anghel ce era în serviciul nemţilor ca notar cantitatea de 5000 
kilograme grâu la preţul de 50 de bani pe kilogram fixat de comanduire spre a se 
distribui populaţiei lipsite din satele: Vascu, Păltiniş, Piatra Corbului şi Furtuneşti. 
 D-l Notar Gheorghe I. Anghel însă a dus grâul la el acasă de unde l-a vândut la 
preţ îndoit de 1 leu kilogramul realizând un câştig net de 2500 lei ....au cumpătat tot 
cei avuţi, iar cei nevoiaşi, femeile celor căzuţi de pe câmpul de luptă au rămas fără 
hrană până la viitoarea recoltă. 
 
Cu deosebită stimă 
          Gh. Stănciluescu, Învăţătorul satului Piatra Corbului, Comuna Gura Teghii** 
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                                              Proces verbal                                                     No=57 
 

Astăzi patru februarie 1919 Cojocaru Petre, Jandarm Plutonier, şeful Postului Gura 
Teghii şi Compania de Jandarmi Buzău, ofiţer de Poliţie ,Judecător auxiliar al 
Parchetului  Tribunalului Buzău, având în vedere ordinul No=1912 al Administraţiei 
Plasei Buzău pus în rezoluţie pe reclama D-lui Gh. Stănciulescu învăţător în această 
Comună prin care reclamă contra D-lui Gheorghe I. Anghel din această comună 
pentru faptul că numitul la plecarea trupelor de ocupaţie a cumpărat 5000 kilograme 
de grâu de la Nemţi în numele  Băncii Populare din această Comună la preţul de 0,50 
bani pe kg. şi l-a vândut la populaţie cu preţul de un leu pe kilogram . 
 În cercetarea celor de mai sus am adus înaintea noastră cazul şi am obţinut 
următoarele rezultate: 
 Reclamantul Gh. Stănciulescu ne prezintă declaraţia scrisă de el pe care o 
alăturăm prezentului act. 
 Pârâtul Gheorghe I. Anghel ne prezintă declaraţia scrisă de el pe care o 
alăturăm prezentului act. 
 Având în vedere că pârâtul în declaraţia dată arată că femeile văduve Rada 
V.A. Chiru,Diţa Miţulea Vlad şi Ioana Ghiţă D. Furtună li s-a dat grâu la preţul de 
0,80 bani pe kilogram iar nu cu un leu cum arată reclamantul am dispus şi ascultarea 
acestora care declară următoarele: 
 Ioana Ghiţă D. Furtună de ani 30, Văduvă, domiciliată în Comuna Gura Teghii 
declară: Mi s-a dat grâu de D-l Gheorghe I. Anghel de câte ori am avut nevoie la 
preţul de 0,80-0,90 bani pe Kg., mi s-a dat şi fără bani îngăduindu-mi-se plata când 
voi avea, ba mi s-a dat gratis odată şase kilograme fiind săracă . 
 Aceasta-mi este declaraţia pe care  susţin, carte nu ştiu, pun degetul. 
 
 Diţa Miţulea Vlad de ani 30, Văduvă, domiciliată în Comuna Gura Teghii 
declară: Mi s-a dat şi mie grâu de D-l Gheorghe I. Anghel de câte ori am avut nevoie 
la preţul de 0,80-0,90 bani pe Kg., mi s-a dat şi fără bani îngăduindu-mă a-l plăti când 
voi avea, ba mi s-a dat gratis odată 5 kilograme fiind femeie săracă . 
Aceasta-mi este declaraţia pe care  susţin, carte nu ştiu, pun degetul. 
  
 Rada G.N. Chiru,Văduvă, de ani majoră, casnică şi domiciliată în Comuna 
Gura Teghii declară: Mi s-a dat şi mie grâu de către  Gheorghe I. Anghel de câte ori 
am avut nevoie la preţul de 0,80-0,90 bani pe Kg. A dat grâu mai întâi la văduve şi cei 
săraci, a mai dat şi la ceilalţi . 
 Aceasta-mi este declaraţia pe care  susţin ,carte nu ştiu, pun degetul. 
 
 Cercetând şi printre alţi locuitori ai Comunei, printre nevoiaşi, toţi mi-au 
declarat că li s-a dat de către Gheorghe I. Anghel grâu la preţul de 0,80-0,90 bani 
kilogramul. 
 Pentru care am încheiat prezentul proces-verbal şi se va transmite locului 
îndreptat spre cele legale*. 
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Pentru ce ne-au luat Poliţarii neplătit 
 

Eu, Dragna Mihalache Deaconu din Comuna Gura Teghii, cătunul Roşcoi, viu 
înaintea Dvoastră spre a vă anunţa în această mică scrisoare tot ce am suferit din 
partea poliţarilor puşi de Germani. Aceşti poliţari sunt anume Gheorghe Nedelcu şi 
Ilie Roşcoiu. Mai înainte de asta a venit Dnu Primar şi Notar Oproescu şi ne-a luat un 
bou de 5 ani şi nu ni l-a plătit. Aceşti poliţari sus numiţi, când s-au pus, au venit prin 
sat şi am scris tot ce am avut. Întâi ne-a luat patru găini, două gâşte şi douăzeci de 
ouă. Al doilea ne-au luat 15 kilograme cartofi, cinci kilograme fasole, cinci mii de 
nuci şi prune uscate şase kilograme. Al treilea au venit şi au luat trei metri de pânză, 
una ţoală de lână vărgată şi sămânţă de in şi cânepă. Al patrulea au luat fără ordin un 
porc care făcea una sută lei şi ne-au dat numai patruzeci de lei.În primăvara anului 
1918 ne-a pornit boii cu căruţa şi un plug de fer la arătură dintre care numai boii i-am 
mai primit înapoi. Poliţaii după ce am dat tot ce ne-au cerut ne-au pârât la 
Comenduire că nu vrem să dăm nimic şi au împreună cu jandarmii Nemţi au făcut 
control de trei ori într-o săptămănă şi ne-au speriat foarte tare. Aceşti poliţari de câte 
ori au venit ne-au înjurat şi ne-au insultat cu vorbe aspre. Când le-am spus de ce ne ia 
cu sila şi ne înjură mereu, ei ne-au răspuns că Românimea mai vine îndărăt când or 
pune ei boii de ea. 
     Vă mai fac cunoscut că Gheorghe Nedelcu este dezertor de la Regimentul 48 
Buzău* . 
 
                                                  Proces Verbal 
 
Astăzi douăzeci şi nouă Decembrie 1918 Cojocaru Petre, Jandarm Plutonier, şeful 
Postului Gura Teghii (indescifrabil), având în vedere ordinului N0=32 al Parchetului 
care a trimis reclama femeii Dragna M. Deaconu din Comuna Gura Teghii prin care 
reclama contra poliţailor Gheorghe Nedelcu şi Ilie Roşcoiu cum şi contra D-lui Primar 
şi  Notar ai Comunei Gura Teghii, pentru faptul că în timpul ocupaţiei de căte trupele 
Germane numiţii au fost în slujba acestora şi au luat dela reclamantă vite, păsări şi 
alimente fără plată. 
 În vederea celor de mai sus am adus înaintea noastră persoanele în cauză şi 
luând cazul în cercetare am obţinut următoarele. 
 Reclamanta Dragna M. Diaconu de ani 62, muncitoare din comuna Gura 
Teghii declară: ”susţin ce am reclamat în scris Dlui Administrator cu adăugire că 
lucrurile despre care reclam au fost luate mai toate de Ilie Roşcoiu, Gh. Nedelcu nu 
mi-a luat de cât porcul pe care mi-a dat patruzeci de lei, iar pentru toate celelalte nu 
am primt nici un ban. Aceasta susţine că nu ştie carte. 
 Gheorghe Nedelcu  pârât de ani 43 şi domiciliat în Comuna Gura Teghii 
declară: ”nu am luat dela reclamantă decât un porc pe care l-am dus la Nemţi pentru 
că din ordinul lor îl şi luasem şi pentru care reclamanta a primit patruzeci de lei prin 
Ilie Roşcoiu care ea tot poliţai celelalte lucruri ce spune reclamanta ce i s-au luat ,nu 
s-au luat de mine şi probabil de Ilie Roşcoiu care era în acel sector ca poliţai. Aceasta 
este declaraţia pe care o susţin şi  semnez. 
 Ilie Roşcoiu de ani 38 muncitor şi domiciliat în omuna Gura Teghii declară 
:Recunsc că am luat de la reclamantă o găină,o gâscă şi cinci ouă pe care le-am dus la 
şeful postului Gura Teghii (......), am mai luat şase kilograme cartofi, fasole două 
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kilograme, prune uscate şi ca 300-400 nuci pe care le-am dus la Comandatura 
Germană din Varlam neplătind nimic. 
 
Am mai luat trei metri pânză pe care cu 0,80 bani metrul, o ţoală, sămânţă de in şi 
cânepă nu a plătit, porcul l-a adus tot din ordinu nemţilor prin poliţai la spitalul  din 
Gura Teghii şi i l-a plătit cu patuzeci lei, plugul îl are şi acum acasă. Toate acestea le-
am luat din ordinul Nemţilor. Aceasta –mi este declaraţia pe care o susţin; carte ştiu*. 
 
 
 

Declaraţie 
 
Subsemnatul Gh.Zamfirescu, primarul Comunei Gura Teghii asupra celor ce declară 
femeia Dragna M. Diaconu Dlui Administrator al Plăşii Buzău că eu în unire cu 
Notarul Oproescu a fi luat un Bou de cinci ani pe care nu l-am plătit declar: 
 Prin luna Februarie 1917 din ordinul Comandaturii Varlam am mers la 
Mihalache Diaconu soţul reclamantei de unde s-a luat un bou ea având vite mai multe 
şi l-am trimis la Comandatură, acel bou era deja stingher, el având deja alţi 2 boi şi 
alte vite.(...) acel Bou a mers la Varlam la Comandatură; nu ştiu daca i l-a plătit sau i 
s-a dat bon. 
 Aceasta este declaraţia pe care o susţin**. 
 
 
 

Dlui Administrator al Pl.Buzău 
 
Primindu-se la Ministerul de Interne o intervenţie dela Ministerul de Răsboiu prin 
care se arată că Zamfirescu primarul revocat dela Gura Teghii continuă să 
funcţioneze, vă rog să cercetaţi dacă această informaţiune este întemeiată şi să ne 
arătaţi de ce nu s-a executat ordinul nostru prin care vi s-a comunicat revocarea 
acestuia***. 
 
 
Răspuns                      1919,octombrie 5 
 
Am onoarea a vă raporta că fostul primar al Comunei Gura Teghii numai funcţionează 
în această calitate fiind de acum o lună arestat la Curtea marţială a Corpului 3 armată 
din  Galaţi. Prin urmare informaţia ce s-a primit la Ministerul de Interne în privinţa sa 
nu este întemeiată***.  
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Şcoala Piatra Corbului                                                                         1919, Ianuarie 19  
Comuna Gura Teghii 
Plasa Buzău                                  Domnule Şef 
 
Am onoare a vă supune la cunoştinţă următoarele: 
 În luna Decembrie 1916 odată cu năvălirea armatelor în ţară s-a spart uşa 
şcoalei Piatra Corbului şi s-a furat din cancelaria şcoalei mai multe lucruri şi rechizite 
şcolare cumpărate pentru şi anume: peste 200 de caiete, alte trei cutii cu câte 100 
condeie de piatră (placă), hârtie pentru condeie. 
 Unele din acele lucruri au s-au văzut luate de germani întrebuinţându-le la 
cancelaria postului de Comănduire instalat în satul Piatra Corbului, iar condeiele de 
piatră s-au scos, acum, spre vânzare elevilor din şcoală de locuitorul Dumitru I. 
Boiangiu, vecinul şcoalei, care le vinde la preţul fabulos de 50 de bani condeiul, adică 
de 20 de ori mai decât costă. 
 Vă rog respectos a vă transporta imediat în localitate pentru a constata faptul 
luând măsuri pentru darea numitului în judecată făcându-i amănunţită percheziţie 
pentru aflarea şi înapoierea acelor hârtii şi cărţi luate din arhiva şcoalei*. 
 
                                                           Declaraţie                                     1919, Februarie 
 
Subsemnatul Gh.Stănciulescu, Învăţător al Şcoalei Piatra Corbului din com. Gura 
Teghii, de ani 52, declar că în luna februarie anul 1916, din cauza năvălirilor 
armatelor germane şcoala nu a mai putut funcţiona; am găsit într-o dimineaţă uşa  
deschisă şi toată archiva şi registrele împrăştiate prin cancelaria şcoalei. Atunci am 
constatat lipsa tuturor rechizitelor şcolare ce aveam în dulap şi anume : 

1.) O cutie întreagă conţinând 100 bucăţi condeie de piatră. 
2.) Una adusă pe jumătate-50-60 de condeie. 
3.) 50 caiete albe dictando a 20 de file unul. 
4.) 50 caiete caligrafie a 20 de file unul. 
5.) 300-350 coli de hârtie scris ;apoi creioaneşi toc pentru cancelarie. 

 Am văzut că o parte din caiete şi hârtie s-a folosit la postul de comănduire din 
satul Piatra Corbului, iar condeile din piatră am constatat că s-au vândut de Dumitru I. 
Boiangiu, vecinul şcoalei cu preţul de 50 de bani bucata. Dacă le-ar fi cumpărat de la 
germani sau că le-a fi luat de la şcoală nu ştiu. De aceast m-am adresat D-lui Şef al 
postului de jandarmi din localitate. 
 Cer a se plăti condeiele furate cu preţul actual; azi se vând, în librărie, cu 
preţul de 20 de bani cutia , iar pentru speculă făcută făptaşul să-şi primească pedeapsa 
cuvenită. 
 Adaug că aceaste condeie s-au vândut acum pentru că atunci se ştia de cele 
furate din şcoală. Dacă le-ar fi cumpărat atunci, tot atunci le-ar fi pus în vânzare**. 
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                                                                                                             1919, februarie 11         
                                          Domnule Administrator  
 
 
Ca rezultat la ordinul Domniei Voastre am onoarea a vă comunica că toată sârma 
firului telefonic ce lega această comună de Comuna Nehoişu a fost luată de armata de 
ocupaţie, iar stâlpii tăiaţi şi distruşi. 
 Pe la locuitorii comunei nu se găsesc aparate şi accesorii telefonice sau 
telegrafice. 
 La primărie, în prezent, avem un aparat telefonic cu baterii. Până ce se vor 
putea procura sârma şi stâlpii necesari,Vă rugăm să binevoiţi a interveni către locul în 
drept ca să facem legătura de la această primărie pe firul telefonic al societăţii Goetz*. 
 
 
                                         Domnule Administrator 
 
Subsemnata Maria Nicolaie Vlad din Comuna Gura Teghii cu respect vă aduc la 
cunoştinţă următoarele: 
 În timpul ocupaţiei germane, Soţul meu a fost trimis la mai multe corvezi cu 
boii şi în vara anului 1917 a fost obligat să meargă în câmp zece luni de zile şi venind 
acasă infirm de piciorul drept şi mâna dreaptă, la câteva zile au venit, din nou, 
primarul comunei Ilie Coticiu cu poliţiştii Gheorghe Enache şi Ilie Anghelescu 
spunându-i ca să meargă de rechiziţie în munţi la butuci;s punându-le că este 
bolnav.numiţi nu vroiau să ştie şi îi spuneau că dacă vor să-l scape de tate corvezile să 
la vândă lor boii; a doua seară a venit poliţistul Ilie Anghelescu şi l-au dus forţat pe 
soţul meu acasă la primar unde i-a lepădat cu de-a sila suma de lei 395 şi înapoindu-se 
au venit şi ne-au luat boii. 
 Vă rog să bine voiţi Domnule Administrator să decideţi cele ce credeţi de 
cuvinţă**. 
                                                                                       Cu respect Maria Nicolaie Vlad  
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Proces Verbal 

 
Încheiat astăzi 9 aprilie 1919 
 
Având în vedere ordinul  D-lui Administrator al Plăşii Buzău prin care ne trimite spre 
cercetare Reclamaţiunea femeii  Maria Nicolaie Vlad din Comuna Gura Teghii care 
arată că i s-a cumpărat forţat o pereche de boi cu suma de lei 395 de către fostul 
poliţist Ilie Anghel în anul 1917 prin iarnă.  
În vederea celor de mai sus am adus înaintea noastră la oficiul postului de jandarmi 
părţile în cauză şi interogaţi declară după cum urmează . 

1.) Reclamanta Maria Nicolaie Vlad de ani 44, de profesie casnică, cununată 
legitim cu soţul Nicolae Vlad din Comuna Gura Teghii declară că susţine în 
totul cele Reclamate D-lui Administrator al Plăşii Buzău şi cere a-i se da boii 
înapoi întrucât au fost luaţi forţat de Ilie Anghel care a venit cu fostul primar 
Ilie Cotici şi Gheorghe Enache zis Beteringhe. 

2.) Martorul Ilie Cotici, Românplugar domiciliat în Comuna Gura Teghii de ani 
63 declară: În anul 1917,în iarnă,a venit la mine acasă locuitorul Nicolae Vlad 
împreună cu Gheorghe Enache şi Ilie Anghel şi au început a se lua la tocmeală 
pentru nişte boi ; apoi am văzut că Ilie Anghel a cumpărat boii cu suma de 410 
lei de la Nicolaie Vlad soţul Reclamantei. Nu este adevărat că Ilie Anghel a 
cumpărat boii forţat, ci prin bună întelegere. 

3.) Martorul Gheorghe Enache zis Beteringhe de ani 43, Român plugar, domiciliat 
în Comuna Gura Teghii declară: Ştiu că în una din zile, în iarna anului 1917, a 
venit la Ilie Cotici locuitorul Nicolae Vlad împreună şi Ilie Anghel din această 
comună şi aici Nicolae Vlad i-a vândut boii lui Ilie Anghel cu suma de 410 lei 
.Nu este adevărat că i-am luat boii forţat, deşi eram poliţai. 

4.) Am ascultat în urmă pe soţul Reclamantei căci din declaraţiile martorilor 
rezultă că el a vândut boii şi nu femeia după cum reclamă. 
Nicolae Vlad, Român plugar, de ani 47 domiciliat în Comuna Gura Teghii, 
declară: În iarna anului 1917 eram forţat prea mult de foştii poliţişti pentru 
lucru am fost nevoit să-i vând boii, cu suma de 410 lei, fostului poliţist Ilie 
Anghel. 

5.) Inculpatul Ilie Anghel Român plugar, de ani 56 domiciliat în Comuna Gura 
Teghii declară: în adevăr am fost poliţai  în timpul ocupaţiei şi în iarna anului 
1917 am cumpărat o pereche de boi de la locuitorul Nicolae Vlad cu suma de 
410 lei; nu este adevărat că i-am luat forţat ci cu bună voie după cum reiese şi 
din declaraţiile martorilor de mai sus*. 
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Domnule Administrator 

 
Subsemnata Sara Ion Vlădescu din comuna Nehoiaş cu respect vă aduc la cunoştinţă 
următoarele: 
 În timpul ocupaţiunii Germane satul Ruptura şi cu alte sate luate de la Comuna 
Gura Teghii formau comuna Gura Păltinişului; în mai multe rânduri mi-au fost scoşi 
la corvezi boii de către poliţistul Gheorghe Beteringhe şi după aceste corvezi m-am 
pomenit într-o noapte că vine la mine sus numitul Poliţist spunându-mi în mod forţat 
ca să-i dau lui boii şi în cele din urmă mi-a lăsat, cu de-a sila, suma de lei 400, preţ de 
nimic. Boii se află acum la el acasă. Vă rog să binevoiţi D-le Administrator a face ca 
prin mijloacele de care dispuneţi să mi se dea Boii înapoi întrucât eu am rămas cu doi 
copii mici şi bărbatul meu este mort în Războiu, şi aceşti boi erau singura mea avere 
cu care îmi întreţineam copiii. 
                                                                                        

Cu respect Sara Ion Vlădescu  
 
Rezoluţie   
I se vor restitui Reclamantei boii ce se află la pârât, iar aceasta va întoarce cei 400 de 
lei pârâtului*. 
 
 
 
 
Comuna Gura Teghii                                                                                      Jud. Buzău 

Statistică 
Numerică de animalele domestice ce se găsesc în fiecare sat din această Comună**. 

 
Felul animalelor Denumirea satului  
Bovine Mici 

Lunca Vascului 39 40 
Gura Păltinişului 36 15 
Păltinişul 50 158 
Piatra Corbului 46 36 
Furtuneşti 48 30 
Roşcoii 54 46 
Petriceni 18 20 
Lunca Pârciului 18 10 
Nemertea 45 20 
Tega 8 20 
Gura Teghii 35 120 
Argăseleşti 12 30 
Ionaşcu 36 32 
Total 445 607 

 
 
 
                                                
* DJBAN, Fond Pretura Plăşii  Pătârlagele, dosar 3/1919, fila 111 
** Ibidem, fila 124 
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