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РАПОРТ ОТ АВРАМ ПЕТРУНИЕВИЧ, ДИРЕКТОР НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ НА
СРЪБСКОТО КНЯЖЕСТВО, ПО ДЕЙСТВИЯТА НА ВЪСТАНИЦИТЕ СРЪНДАК И ПУЙО
ВОЙВОДА. ПОЛИТИКАТА НА МЛАДОТО СРЪБСКО КНЯЖЕСТВО СПРЯМО
ОСВОБОДИТЕЛНИТЕ УСИЛИЯ НА БЪЛГАРИТЕ ВЪВ ВИДИНСКО И НИШКО

Измежду многобройните размирници от Нишко и Видинско, които са преминали към
наша страна още през време на Милош бей и на неговия син – Михал бей /княз Михайл/ и
са прекарвали праздноскитающ живот, размирникът Сръндак от гр. Ниш, начело на
около 15 души свои приятели се готвел да замине оттук за своя край с намерение да
разбунтува тамошните жители. Княжеското правителство щом узна за това негово
намерение, веднага го арестува и го окова във вериги в гр. Алексинац. Друг един такъв,
именуемият Пуйо – бивш работник по тютюн при Милош бей, родом от с. Бойница –
Видинско, явил се в родното си място и залъгвайки простодушните селяни, успял да ги
вдигне на крак. Въпросният измамник сигурно трябва да е лъгал пред тия хора, какво
тази работа била уж подготвена със съгласието на княжеството, защото неколцина от
тия селяни се явили пред зайчарския началник /Зайчар началнигине гелуп/ и го
разпитали по този въпрос. Началникът ги увещал да се откажат час по-скоро от това си
престъпно дело и се покорят, като изпросят милост, “в противен случай”, казал им
същият, “ще бъдете строго наказани”. Той им заявил, че не тряба да разчитат на
никаква помощ от Сърбия, че всеки, който би се опитал да избяга нейде, ще бъде
веднага хванат и окован във вериги и, че Пуйо е лъжец и безсрамник /Кязиб ве
едебсиз/. След като по този начин началникът настоятелно ги посъветвал да се разкаят
и покорат, уведомил за станалото княжеското правителство. Аз пък от своя страна,
като узнах за случилото се, заповедах повторно на началниците в Зайчар, Неготин,
Гургусовец и Алексинац да заловат и оковат във вериги всеки от тях, който би се опитал
да избяга, да арестуват празноскитающите и по никой начин да се не пропуща човек
към Ниш и Видин, с изключение само на честни търговци. Също така чрез “татарин”
предадох горните наредби и на преходящите от границата до Видин селяни. Мога да
твърдя, че с помощта Божия, тази работа лесно ще бъде потушена. Нужно е, обаче, и
Вие да се погрижите и поставите караули /карауллер насбиле/, за да не се случи нещо и
другаде. Постъпвайки умело и от двете страни, тия лекомислени хора, по този начин, ще
се вразумат щат – не щат и ще се отдадат на честна и почтена работа.
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