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emma

ce

a judecat procesul lui 3 August.

3. Ghiţă Câmpeanu,

»

Văcăresti

»

Delului.

4. Iorgu Christodorescu »

Găeşti

»

Cobia.

5. Gheorghiță Nicolau,

»

Găeşti

»

Cobia.

6. Nae Luca,

»

»

Cobia.

7.
8.
9.
10.

Băduleşti

Petre Diaconu,
»
Broşteni
» Cobia.
Ghiţă Popescu,
»
Runcuplaiul Dâmboviţa.
Apostol Dumitru,
_»
Buciumeni » Ialomiţa.
Grigorie Constantinescu, com. Răsvad pl. Delul.

4 11. Mihaiu Șerbănescu, din oraşul Târgul-Vestei.

12. I6n Bărbulescu,
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1. Nicu Russu, prim jurat, din oraşul Târgul-vestei.
2. Ion Dobrescu, din comuna Sălcuţa plasa Delului.
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Cetăţenilov juraţă din Tărgul- Vestej.
Vouă

nalului

dedic

vostru

acâstă apărare,

mi-a

inspirat'o.

căci majestatea

M'am

tribu-

decis a o da

publicităţei pentru ca se vadă toţi, căt de rei aă fost

cei ce ai torturat şi închis aiâtea victime, şi căt de
drepţi aţi fost voi cari le-aţi redat societăţei. Ordrea
atător crime, pe cari nu fac de căt a le arsta opiniunei publice, va face pe toţi amicii dreptului și ai
omenirei s& privescă cu scârbi pe torturatorii şi pe
calomniatorii naţiunei şi să se găndâscă
cu respect ia
veridictul vostru.
Ondre vouă, cetăţenilor liberi, cari aţi nesocotit totul, pentru a face să triumfe causa sfintă a justiţiei
şi a adevărului.
Instituţiunea juraţilor, acest paladium al libertăţilor
n6stre publice, voi aţi salvat'o.
era vă este recunoscătăre!
Sugrumători ai poporului, plecaţi capul, daca na
voiţi, ca leul deșteptat se vi'l sfărame.
NICOLAE

FLEVA.

Domnilor Juraţi |
Sînt adînc mişeat luând cuvântul înaintea DvOstră. Talentul colegilor mei, cari aă dovedit nevinovăția acusaţilor, mişcârd până la lacrimi chiar
inimile înpătrite, nerăbdarea D-v6stră legitimă în
potriva prelungirei unor desbateri, cari vă rețin
în acestă sală de mai multe dile, înălţimea causei
şi a judecătorilor înaintea cărora mă aflu, sunt

atâtea molive puternice cari mă vor face a fi mai

pe jos de misiunea înaltă a aperărei.
locuitor din Focșani, m'am grăbit a respunde
la apelul ceţățenilor acusaţi înaintea D-lor vâstre
și & contribui şi eii cu slabele mele mijlce în apărarea acestei cause

sfinte.

Nu vă pot însă ascunde, D-lor juraţi, temerea
și îngrijirea ce însuşi unii din amicii mei căutată
să 'mi insufle înaintea plecărei mele din Focşani.
— 'Tărgoviscea, mi se dicea, este orașul cel mai
reacționar din ţ6ră; guvernul singur a stăruiţ
penira strămutarea acestul proces de-la Ploesti,

locui seii natal, înaintea curţei cu juraţi din acest
district; ori cară ar fi puterea şi mijlocele de a-

perare ale acusaților ei vor fi de

sigur osăndiți,
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acesta fiind dorința nestrămutată a guvernului, —
lată, D-lor juraţi, cele ce mi se gicea de amicii
mei, dar cari n'ai putut slăbi intru nimic credința

mea în patriotismul,

dreptatea

şi nepărtiairea D-

vâstre.

Mai ântăiă mi se părea o calomnie

calificarea

de reacționară ce se da acestei cetăţi. Cunosocţi,
„D-lor Juraţi, ce însemnâsă cuvintele reacț onar şi
progresist. A fi progresist, în limba politică, este
a merge înainte cu poporul; a fi reacţiona: este
a merge îndărăt

Nici-un oraș

cu acei ce voesci ca să-l sugrume.

nu p6te fi reacţionar

înţeles al cuvântului,

căc.

în adevăratul

în oraşe se desvoltesă

mai mult sciințele, corierciul, industria, fontănc ne-

secate şi puternice pentru luminarea şi mărirea
poporului. Apoi mi-am dis: ori cari ar fi ideile
politice ale celor ce vor judeca acestă causă, ci

sunt Romăni înainte de tote, sunt cetăţeni liberi,
sunt

daca

în fine

aci la

omeni.

marginea

—

Tudor Vladimirescu,

Mi-am

adus

'Tărgoviscei
care

aminte

a

a căutat

că

fost

ucis

să

scape

țâra de jugul domni streine, de jugul omo-.
ritor al fanarioţilor, el a fost însă ucis nu de cetăţeni Ronăni din 'Tărgoviscea,. ci de streinii ce
voiai se sugrume drepturile şi viața Romăniei.
— Am plecat plin de încredere că nu vă
veţi
abate din calea datoriei şi a consciinței D-v6stre
;
şi dreptatea causei a făcut în sufletul met din
acestă ideiă o nestrămutată convingere.
De la D-v6stră atârnă, D-lor juraţă, să dove-

diți,

că cu tote încercările crude ale

sortei, mai

este âncă dreptațe, în acâată nefericită
ț6ră;: veridictul D-v6stre pronunciat liber,
nedictat de ni-

—3—

meni, ci numai de Dumnedei și de consciința
D-vâste, va rădica acâstă cetate la gloriai străbună
de veche capitală a Romăniei.

Onor. procuror General, înainte de a susține 'acusațiunea v'a spus, că este forie grea şi înaltă
misiunea D-vostre. — Vorbind de acâstă binetăcătâre instituțiuine a juraţilor a dis,că prin sin"gura putere a legei, 12 cetățeni sunt în posițiune
de a hotări adesea despre sârta şi esistența unei
naţiuni. De multe ori un cetățean care nu ar fi,
pote, în stare să judece ca un simplu judecător
de pace, a gis D-lui, se ridică prin singura pu-

tere a legei la starea de înalt; judecător al intereselor societăţei. — Nu mi se pare tocmai în-

temeiată acestă ideiă în privinţa dreptului și a puterei D-vostre.
|
mai

Dreptul D-vstre, — D-lor juraţi, nu vine nude la voința

pe arbitrariă,

legei,

căci

ci pe cuvântul

ea nu este

basată

puternic că nimeni

de căt poporul nu pâte să judece mai bine de interesele sale proprii; şi greutatea misiunei D-v6stre se ușurâsă, devine lesnici6să daca veți discuta înpreună și veţi consulta namai consciința
D-vâstre, bunul simpţ şi ideile firesci de dreptate
cu cari Dumnedeii a îndestrat ori ce ființă cugetătore. — Un mare filosof din vechime a

gis : mai bine vor judeca și alege căți-va omeni

mai puţin învățați, daca vor discuta înpreună, de
cât cel mai mare învățat daca ar lucra singur.

Acest filosof cunoscuse că sentimentul deeptăței

—

şi al adevărului

este

4 —

înăscut,

ca să

dic

aşa,

în

“consciința omului.
Între cine este, D-lor jiurați, acest proces, a cărui s6rtă

se urmăresce

cu

atât interes

de

toli a-

cel ce staii faciă la judecata lui, de mai multe
dile? Procesul acusaţilor, fiind un proces politie,
este

cu

puterea

esecutivă,

cu guvernul,

care-i tă-

rasce înaintea D-v6stre. — Nu priimese teoria
D-loi procuror general că judecata nstră este cu
societatea, căci atunci cine trebue să ne judece,
şi cine sunteți D-vâstră cari ne judecaţi, daca nu
însăşi societatea, ale căria interese se dice că sunt
amerințate şi puse în pericol? Nu D-lor, guververnul este acela care ne acusă în numele societăței, înaintea D-vostre, şi D-yâstre apreţuind şi
judecănd purtarea şi faptele lui, veţi hotărî daca
interesele societăței a fost bine ocrotite şi apă„rate de puterea ce lucreasă în numele ei, daca acâstă putere a lucrat în adevăratul interes al respectului cuvânit legilor şi ordinei sociale, seă uitând sarcina înaltă ce-i este încredințată, ea a nesocotit

o

sfântă

datorie,

resul sei proprii, abusând
ternică posițiune.
|

a lucrat

numai

în

inte=

de acâstă înaltă şi pu-

Acesta este atât de adevărat în căt constituțiunea n6stră prescrie, ca tifie delictele politice și

de presă să se trimită înaintea Juraţilor.
_ Ce însemnâsă acestă disposiţiune a legei
pentru
Judecarea faptelor seii actelor de critică şi
atac
în contra guvernului, daca nu îngrijirea
legiuitoralui ca nu puterea

pusă

însăşi în joe în aseme-

nea cause, se vie a influința nisce judecători
cari
atîrnă numai de dănsa? Ast-fel fiind posiţiunea
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nOstră, suntem siliți a da în judecata D-vâstră suverană purtarea guvernului faciă en noi, cu dreptatea, cu națiunea întreagă, a areta legalitatea și

chiar crugimea, faptelor lut, căci acesta este dreptul nostru de aperare; — Și apoi noi acusaţii din
naintea D-v6stre suntem cei slabi şi acusatorii noş-

tri sunt ce! puternici.
|
Daca puterea are cu dânsa dreptatea şi adevărul, pentru ce să se teamă de aperarea ndstră
și de cele ce vom spune înaintea D-v6străl
Calomnia nu p6te atinge pe cel drepţi înaintea
judecăţei; acusații maltratați în închis6re vor dice
putere! cu evangelia : „Daca neadevăr hc la ce te
„temă ? Daca ghe adeverul pentru ce mă baţi?“ De
aceea

ori

cât

de mare

este

dorința

respunde la apelul 'de moderațiune

nostră de a

ce ne-a făcut

On. D. Preşedinte, mărturisim cu durere că dreptul aperărei ne va pune de multe ori întro tristă
dar neînlăturată posiţiune,

Cine sunt

dar, D-lor jurați, acusatorii nogtri?

Li nu Sunt aci pentru ca să

vă puteți convinge

și din atitudinea, și din fisionomia

și din respun-

sul lor, cine este adeveratul culpabil. On. represintanți ai ministerului public nu sunt de cât sus-

țitori! acusăţiunei ce ni se aduce înaintea D-vâstre;
de aceea declarămă mai din'ainte că cele ce vom
spune în aperarea nosiră, nu se adreseasă de loc
la persona acestor onor. magistrați ce nu facă de
cât a'şi înplini datoria ce le este înpusă de lege.
Ne asociămii şi noi din inimă cu protestările Dumnea
lor în contra crudimei iaptelor ce se desvăleaă
de colegii mei înaintea D-vostră şi suntemii con-

vinși că daca aceşti on: magistrați, flOrea junimei

8
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Române, speranța patriei, ar cunâsce personal tâte
amănuntele faptelor şi înfamiile puterei în acâstă înprejurare, ar fi preferat de o miie de ori "aşi da de-

misiunea,

de căt a veni să susție

înaintea D-vostră

asemenea acusaţiune.
Cine sunt, D-lor juraţi, făcătorii de rele tărâţi
de către putere înaintea D-vostră?
Daca voii căuta diferitele persâne ce compuni
mulțimea acusaţilor, găsimă între dănşii: deputaţi
în cameră, avocați, preoți, comercianți, Gmeni de
tote profesiunile onorabile din cetatea Ploeseii; boeri

numai lipsescii pe banca acusaţilor, căci ei lipsescă în

acestă cetate a comerciului Romăn, şi ac6sta pare
„a fi mai cu s6mă crima principală a acestui
nefericit; oraș. TOtă societatea din Ploesel se
află
trasă la banca acusaţilor şi s'ar fi adus de era
cu
„putință orașul întreg, daca oraşe și sate întregi
nu
Sar fi sculat în drumul se şi D'arfi venit:
împreună cu dânsul se proteste în numele dreptului
şi
al libertăţei înaintea D-vostră,

SE cercetămii puţin trecutul acestui Orașii; şi ne vom

da lesne socotela de causele ce ai înpins pe
pâternicii
dlile ca săl tîrască cu atăta nedreptate înaintea
Juraţilor

Orașul Ploesci, este un oraș de la polele
munilor, care nu trăesce de cât prin
mișcarea dătătOre de viaţă

a comerciului și industriei, Ploescii este

unul din oraşele cele mai Românesci

nia, dicea

un

celebru

din Romă

orator în cameră,

— ]). N.
Ionescu, —- căci el este descălecătârea
fraţilor
noştri Români

de peste Carpaţi.
Cetăţenii ploesceni nu sunt de
aceia ce se supună arbirtrariului
Și se închină

ei ai luptat tot-d'auna cu tărie înaintea mişeliilor ;
și fOră şiovăire,

—Ț-—

pentru marea casă a libertăţilor publice, s'a înpotrivit cu consciința datoriei lor de cetăţeni liberi
la lovirea si amenințarea drepturilor lor garantate de constituţiune; ai trimis deputaţi ce credeă
ei vrednici să susție marea causă a poporului, a
naționalităței şi a comereiului Român; deputați independinți şi prin urmare neplăcuți puterei ce caută
să inpue voința sa alegătorilor,
— Iată crima cea mare
a acestui Românese oraş; Pentru că el nu a inţeles ca
puternicii dilei fericirea patriei, ela fost adesea violentat, horopsit, năpăstuit de dânşii. — Sunt doi

ani de când abusul și corupțiunea ajunseseră
nesuferit în acest Oraș;

de

persecuţiunile, jandarmii

deghisaţi și băta înloc :ise libertatea alegerilor, asigurată de pactul fondamental al ţerei; guvernul
era surd la tâte plângerile cetățenilor adresate prin
petițiuni, prin alegeri, prin presă, și cetățenii stimaţi şi pacinică cari striga contra acestor nelegiuiri, erati adesea târâți prin temniță, pe când

jaful şi imoralitatea

tindent. E

bine!

băntuiai fâr& cruţare pretu-

Contra

tutulor acestor escese,

acestor crime, Ploeştenii at luptat cu bărbăție şi
ati eșit tot dauna învingători din luptă. Acâsta a
priciunit desperarea puterei şi pornirea ei cu furie pentru esterminareă acestui oraş. Comerciul
Român protestănd contra neligiuirilor a fost amerinţal cu faliment; aţi citit cu toţii prin jurnale
cuvintele pronunciate, se dice, de o înaltă persână,

en ocasiunea petițiunei comercianților din Bucuresci:
comercianții Români

nu trebue să facă politică,

Sa dis, căci vor ajunge a da faliment ca toţi cari
„ai

tăcut

politică, — Procesul

ce se face acestui

oraș, întemnițarea “ comercianților Români,

şi în-
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tre alţii a stimabilului cetățân Ghiţă Stetănescu, unul
- din cei ântăii comercianţi din Ploesci care şade de

cinci luni în temniță fără nici un motiv, persecuțiuni de tot felul, dovedesci din fatalitate că acestă

amerințare nu a fost numa pornirea unei patimi
a momentului, ci o țintă care urmăresce fără sfială
criminaiul ei sfârșit. — lată, D-lor Juraţi,
starea
morală a întregului oraș Ploescit şi prin
urmare
și a acusaților în tacia puterei, înaintea eveni
men-

tului de la 8 August, ce vom

și 88 cercetăm

înaintea D-vosră,

căta

să espunem

În dimineța de 8 August, la jumătatea post
ului
Sfintei

Marii,— precum dicea unul din mart
orii
aperărei, — populaţiunea din Ploe
sci adunată pe
uliţă, la sgomotul clopotelor, se gră
mădi în piaţa
principală

a orașuluj. — Acolo cetățenul Alec
sandru — Candiano — Popescu, citi
mulț
imei
,
o
depeșă
ce veni din

capitală,

subscrisă

„ion Brătianu“ ; Ea vestea triumful defi
nitiv al libertăţei
pe ot teritoriul României, num
irea unui reginte
în Bucuresci şi numirea lui
Alecsanâru — Candiano — Popescu ca prefâct al
districtului,
Ploeseii respiră : o greutate
nesuferită părea că
i se rădicase după pieptul
sei, de către O -mănă

bine-făcătre;

cetățenii din mulțime ne
maj puind „năbuși acest sentimenţ
de bucurie în inima
lor, începură

se strige: „Ura! am scăpat
de nemți! +
după cum ne gice actul
qe
acus
ațiu
ne. — (a
steag tricolor se rădică
în mijlocul mulţimei, un
preot în odăjdii

cu crucea în mănă fu
pus în ca-

— 3 =

pul ei și ast-fel cu mânele g6le, armată numai cu
arma mântuitorului, simbol de pace și de intrățire între Gmeni, ea pornesce pe uliţe, și pretutindeni pe unde se popreşce este salutată cu entusiasm și frenesie; merge la casarma pompierilor
învitândui: să ia parte la acestă serbare naţională, care punea capăt pentru acest oraş la un
trecut plin de suferință şi amărăciune; la temniţă
de unde se liberâsă trei arestanți politici, comercianți forte onoribili, închişi âncă din timpul alegerilor. — De acolo procesiunea poporului merge
la casarma dorobanţilor, unde este priinită fără
nici o opunere, căte-va arme se înpariii cetăţenilor.
—

Prefectul

acestei

dile

fericite pentru

Ploesci,

ia disposiţiuni a se pune o gardă la biuroul telegrafului, câți-va gardiști, ne gice acusaţiunea, rețină la domicilii pe directorele prefecturei şi pe polițaiul regimelui ce espirase pentru dânșii și a

cărui înviere, nu era de loc dorită. — Noul pre-

fect primesce jurământul funcţionarilor, numesce
nuci sub-prefecți, autoritatea publică anteriâre nu
se arată nicăiri pentru a întârce mulţimea de la
acestă pornire, basată pe o 'scire neadevărată. —
Prefectul Candiano ia tâte măsurile ce el credea
de cuviință pentru a asigura nuoa stare de lucruri:
se duce la majorul Polizu, comandantul garnisonei, pentru

care nu se luase nici o măsură

violinţă, cerându'i

a depune

de

jurământul de cre-

dință noului guvern, şi numitul major de o cam-

dată şiovăesce, dar în cele din urmă nu acceptă şi
stă în nemișcare. -- Totul urmesă fără măcar a
se alinge un fir de păr din capul cetăţenilor.
Peste gi un telegrafist, acusatul Stefan Nicolau,

=

spune

unchiului

sei,

10 —

Îli: 'Trăsnea, cele

ce audise

că se vorbesce prin telegraf între staţiile Bucuresci
și Predeal și cari dovedeaii că în capitală este
cea mai deplină linisce; cetăţenii desamăgiţi şi

vădând

că

bucuria

lor a fost

numai

un

vis, se

retragi pe la casele lor; Prefectul Candiano vede
și el cursa în care căguse şi pentru a evita ori-ce
nenorocire, în loc să se opue autorităței ce se
ascepta să se arate, pleacă din oraș; totul intră
în starea lucrurilor din ajun, şi seara, când oștirea

trimeasă din Bucuresci sub pretest de restabilirea

liniștei intră în oraş, nu

ordinea cea

mai

întîimpină nicăiri de cât

complectă, "Pe uliţe nu era ni-

meni: lumănărele erai stinse pretutindeni, precum ați audit. înşivă de la majorul Gorjean, co-

mandantul

oştirei,

şi acestă

tăcere

a

nopței nu

fu turburată de cât prin călcările şi arestările ce

începură cu furie din partea autorifăţei desteptate,

și care luă în acea n6pte peste 400

cetățeni de

singe ce nu se poti

mintea

pe la. locuinţele lor pentru ai arunca. în închisore.
Atunci începii nisce scene de torture şi de

descrie,

căci

0-

mencască nu le pote concepe. Cetăţeni pacinici,
comercianți onorabilă, părinți de familie, preoti,
copii, sunt tăriți cu grămada în închisore
; forţa
brutală dispuind de dânșii dă curs liber
nelegiuirilor sale; arestaţii sunt Dbăgaţi unul căte
unul în
întunericul pivniţelor, se udă Ştreanguri
de bătaie

pentru a face suferinţele victimelor
și mai
se maltrat6să îusuşi servitorii altarului ; oribile,
și setea

de ură și de

resbunare

insufiă

caliilor

schinguire şi de torture ce nu le putemii idei de
areta
pentru respectul ce datorimii omenirei,
— Cetăţeanul

—

ti—

Stan Popescu este între cei alți bătută de morte,
iată actul medical care constată chiar după dece

“dile

semnele

de lovituri

și maltratări

grave ce

medicul ati găsit pe corpul sei. — Cetăţeanul
Guţă Antonescu, starostea de grădinari, îl vedeţi

cu capul şi măna crestate de săbii; a găcut doue
luni în spital, el trăgea să m6ră, o spune însuși
Monatorul oficial, și o scăpat, gracie provedinţei,
ca se vă dovedâscă cu suferințele sale până unde
pote merge răutatea omenilor.
In fine un esemplu trist şi înfiorător aveţi âncă
după două luni înaintea ochilor. Priviţi pe acest
nenorocit cetaţean, D. Rădulescu, om sănătos în
ajun şi care acum este adus în braţe, sprijioit în
cărje pe banca acusaţiei. Vroind să rădice glasul
înaintea D-vâstre pentru a espune suferinţile temniței şi torturele cari 1-aă paralisat corpul şi simțirea, săngele I-a pornit pe gură, strigând : judecațumă, şi cădend înaintea D-vostre, șirde de lacrimi de durere curgi din ochii sei! Acei ce
i-ati ridicat însă puterea dease plănge însuși, nu
i-ati putut redica şi dreptul de a protesta prin organul aperărei înaintea D-vâstre. Pacemiă apel la tri-

bunalul naţiunei, la dreptatea

D-vâstre, la drep-

tatea poporului, care este dreptatea lui
pe acestă lume. Am audit acusațiunea
nu stăme pentru osăndirea acestui
căci el este deja osăndit de Dumnegeii,

Dumnedei
dicând că
nenorocit,
înainte de

a fi osandit de Gmeni. — Acesta este o insultă
ce se aduce Dumnegeirei! Nu Domnilor, Dumnedeirea nu pâte fi atăt de nedreaptă pentru a tortura un om şi înainte de a se sei daca este ne-

—
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vinovat sai culpabil.— De ar fi fost astfel onor.

procuror general

făcend

apel la consciința D-v6-

stre, nu vă punea în vedere Dumnedeirea, dicând

că ea este dreptatea supremă,
judecă taptele omenilo-.
Și să nu

se dică,

Domnilor,

care

veghiusă şi

că puterea

a fost

sireină de grozăviile ce se descriă înaintea D-y;
sunt nevoit a o spune: ele vaii comis sub auspiciile sale. — Plăngerile cetățenilor s'aii rupt de
către

autoritățile

la cari ei

se

adresaseră , vocea

opiniunei publice care striga în numele dreptăţei
a fost nesocotită. Nici o urmărire nu sa tăcut
contra acestor crime deși ele eraii cunoscute guvernului —

Daca

îmi este ertat se puii în vederea

D-vâstră un fapt personal care dovedesce acest
nenorocit adăvăr, este destul să vă spuiii că însuși
unul din onor. membri ai parchetului din Bucuresci, amic al mei personal până acum Şi care a
dirijiat,

cum

îmi

spunea, instrucțiunea,

mi-a măr-

turisit credința sa că acești nenorociți acusaţi ai
fost maltrataţi și bătuţi, şi că cet ce ati ordonat
aceste crime crede că ar fi însuşi majorul şi Pre-

fectul, Regimului.

—

Mi-a mai

respuns âncă la

întrebarea ce I-am făcut, — daca a adus la
cunoscinţa ministrului aceste crime, — că i-a scris
maide multe

ori, şi nu

putea

face

mai

mult

de

cât, atâta, — (Protestări din partea ccusațiunei).
În zadar protesteasă onor. acusațiune
pentru
cele ce îndrăsnesc a spune înaintea
D-v6stre, sunt.
dator a arăta tot adevărul pentru îndeplinirea
sfintei
misiuni a aperărei; nu pot lăsa
la o parte fapte
ce cunosc

personal,

le pune

în vedere

şi pe cari niă cred dator a

înaintea juraţilor,

ȘI numa!

ei,

—
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iar nu acusaţiunea, ai dreptul a aprecia şi da seă
nu Gredământ cuvintelor mele.
Apoi D-lor, întreb pe acei ce aii îndrăsneala
se sugție că aceste grozăvii sunt streine de putere,
cine a comis aceste fapte? Faptele ati esistat, nu
se p6tii tăgădui de nimeni, dar cine le-ai făcut?
Nu se pote priimi că acești nefericiți sai tortu- .

rat unii pe alții, căci omenii cei mai vrăjmași se

iubescă în nenorocire. Ei nu sai torturat; singuri
negreşit, căci. omul în desperare se omoră, dar
nu se tortursă singur. Ei ai fost bătuţi și maltratați de geandarmi, se va dice. Dar cine a dat
|
acest ordin de atrocitate soldaţilor?
Noi seimă că poporul Român este blănd şi generos cu deosebire; şi soldatul luat din popor nu -

pote fi de căt blând ca și dânsul, el nu pișasce

la asemeni crudimi, de căt numai atanci cănd este
silit să asculte de o poruncă streină inimei sale.
Ce a făcut până acum puterea cu cei ce ai ordonat seii aă esecutat; aceste barbarii vrednice de
alte timpuri? Ce s'a făcut cu denuncierile presei,
cu plăngerile suferindilor? Ele ai fost rupte cu dispreţ în facia lor îuşile; iar vocea opiniunei
publice revoltată şi chiar a presei amice guvernului a fost nesocotită.
Autoritatea nu sa mărginit, D-lor juraţi, numai la aceste suferinţe morale și fisice impuse

Partea materială a a— or.
afară din lege acusațil
vut şi ea suterințele sale. Arestul şi temniţa ajunsese

ridice
speculă
bertăței

pentru cei

ce

putea

să le dea şi s8 le

cetăţenilor în numele legei, un mijloc de

şi de înbogăţire. S'a speculat asupra Jiindividuale care este pusă sub scutul

4

lege! şi încredințată

la. ondrea Și consciința ma-

gistrăților.Ea— a costat dela sute de galbeni
pâne
la căteva lire, după starea Și posiţiunea
victimelor.
Comercianţi a căror viață este numa
i liberta-

tea,

ai

fost

siliți s& verse

sume

a evita groza și durerile temniței.

acestă

enorme

Sai

pentru

făcută din

cercetare o ruşin6să operaţiune. Sai luat

viii de galbeni, v&ndănduse cetățenilo
r, scump,
cel mai precios din drepturi libertatea
. (Profestări
„din

partea D-lui procuror generu!).

Protestările D-lui procuror general
nu mă potă
opri de a nu arăta adevărul; D-sa
scie mai bine
de cât

noi cine era procurorul Căpitănescii,
care
a făcut acâstă instrucţiune și care
a,
fost
desc
o-perit ca sfete
risitor al unei averi întregi de
nevîrsnici, şi pentru
acâsta destituit și dat de însași d-sa judecăţei (1) Apoi acest
e
cunoscute. — Este aci un cetățean sunt lucrări
onorabil, D.
Cernat Vladescu, propus ca mart
or de către apărare, și daca voiţi puteți să]
audiţi mărturisind
că i sa cerut de Petrache Sotir,
bravul martor al

acusațiunei,

cinci

lire, sub

amerințare că va fi

trăntit la puşcărie înpreună
cu
TOȘII, —- dicea numitul, — cari

putut să rescumpere

libertatea

cei-l-alţi cetățeni
n'aă voit s6ă n'a

Am denunciat autorităţei acestlor individuală.
comereiă rușinog

şi culpabil, dar legea și noi
suntnm ăncă în aşteptareu urmărire! făptuitorilor,
Acum că aţi audit faptele
ce ai dat nascere
acestui proces, actele puteerei
care
a tirii, atâţi cetă————

(1) Curtea apelativă
Bucuresti, secțiunea I îna
„sa judecat înculpatul. din
intea căria
Ța şi
orbitii de despăgubirile civila, condamnat la 22 luni
is6
închisâr

e,

—

ţeni

onorabili

în
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închiscre,

se

cercetămi,

D-lor

juraţi, cere este caracterul acestor fapte în facia
legel, în fagia moralei, care este causa ce a făcut
pe guvern a urmări atâțea cetățeni înaintea D-y.,
şi care este tața generală a dovedilor ce se aducă
în contra acusaţilor; vom veni pe urmă la apărarea lor individuală, urmărind pas cu pas totă
țesătura acusaţiunei,

în fine vom

slărși

puind

în

vedere consecinţele veridictului D-v6stre, veridiet
care se asteptă de ţera întreegă și care are să

otărască de viaţa şi de familile acestor Gmeni.

Am citit cu mare luare aminte acest act de acusețiune, sub-scris de D. procuror general Lahovary, doctor în drept, laureat, magistrat cu cunoscințe întinse
ce nimeni nu le pote tăgădui, foră a tăgădui adevărul,
şi cred&m că voiii găsi întrânsul cel puţin esactitatea sciințifică; că fondul acestei cause triste va

fi învestit cel puţin sub o formă care să nu lase

nimic de dorit celor ce sai ocupat cu sciința, cu
dreptul. Imi pare reii însă a mărturisi că realitatea ma desilusionat. Se-mi permiteți, D-lor
juraţi, a esamina puţin acest act de acusaţiune
faciă cu aciința, cu logica şi cu disposiţiunile și
teoria legei penale.

Acusaţiunea,

espuind

faptul de.la 8 August,

dice: „0 tentativă de revolujuume otolenlă a avut
„loc în orașul Ploesci“; acesta este caracterul ce

onor. procuror general dă de o cam dată aceslui
fapt, şi pentru care invocă în cele din urmă toţă

asprimea legei penale. Tot în actul de acusațiune

citimii mai la vale cuv ntele rebeliune, comp ot. a-

—

sustență

la

d resturna
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conplot şi în fine
pron

majloce

tentat cu

resvrăhtbre

SC0p de

și sculare de

popor forma guvernului ; crimă prev&dut
ă la art,
79 din codul penal.
Ce însemneasă acestă amestecătară
de cuvinte
tecnice,

relative

la acelaşiii fapt,

daca

nu

o

confusiune de idei în spiritul acusaţiunei
|
Ca este, D-lor” jurați mai ântăiă o
revoluţiune!
Revoluţiunea este un fapt împlinit
; mişcarea unei
națiuni aguprite care restornă o
stare de lucruri
pe Care corupțiunea și despotismul
i-0 fact nesuferită. Acestă mișcare este legi
timă, d-lor, pre-

cum este legitimă mişcarea de resis
tință a corpului
liber în

protiva unei puteri asupritore care
îl apasă. Iusăși acusațiunea va spus'o prin
unul din organele
sale că nimic nu pote avea drept
se inpuiă voința sa unui popor întreg, şi
să'l ţie pentru vecie
în lanțuri; că revoluțiunea este
legitimă, când ea
este opera naţiunei, adăogând numa
i că revoluţiunea
de la 8 August este opera câto
r-va individe, care
nu este dorită de țâra întrâgă.
Dar este o revoluţiune faptul
de la 8 Augut?

Unde

este noua

stare

de lucruri care

pe cea creată de revoluţiunea

riu ? Şi cine a resturnat

a resturnat

de la 1] Februa-

la rândul

sei guternul
D-lui Candiano— Popescu, care
se pretinde că a făcut
acestă nouă revoluţiune? Daca
esteorevoluţiune faptul
de la 8 August și
se cere osînda

lu! pentru că el este opera câtor-va individe şi nu
este dorită de națiunea întregă, se stabilimă mal ăntâiii
acest adever contestabil
al acusaţiunei, ca se
vedemii. daca autorii
acestor
revoluțiuni sunt nevinovați
sei culpabili; se se
consulte mai ântăită

națiunea; se punemiă

revo-

Dos
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Juţiunea la vot! Să

bucuros osindă,

facemi

plebiscit! Primimiă

dar să vă supuneţi şi D-vâstră

la majoritatea voturilor.
Este însă o revoluţiune faptul de la 8 August?
Dar cine pote să judece acest fapt? Este vre-o
lege penale care se judece revoluţiunea sâă se condamne pe autorii ei? Nu, D-lor, faptul de la 8
August nu este o revoluţiune; noi nu cunoscemi
altă revoluțiune mai nucă de căt cea de la [1
Vebruarii; și daca autori! unei reroluțiuni s'ar
putea trage la judecată, pe lângă unii din
acusați

cari

ai “luat parte

la acea

revoluţiune,

sunt și unii din ministri de astă-di cari ar trebui
cel puțin să fie aleturi cu dănşii pe banca acusațiunei. Dar nimeni nu pote s8 judece un asemenea fapt suveran al naţiunei asuprite, care se sc6lă
pentru salvarea drepturilor sale. Nu gic că o revoluţiune ca t6te faptele omului nu pâte să aibă
greşalele și chiar crimele sale; dar nici un procuror

nu sa gândit pănă astădi să tragă pe autorii el
înaintea justiţiei. Revoluţiunile se judecă unele pe
altele și istoria este judecătorul suprem care judecă păcatele şi bunurile fi& căria din ele.
De aceea nu sa vădut nici o lege care se pue

revoluțiunea între faptele certate de judecată. Legiuitorul a fost mai înţelept de cât acusațiunea,
lăsând la o parte acest cuvănt care conţine el
singur dreptul întreg al unei naţiuni.
Vedeţi, D-lor, cât este de greşită acestă ideia, și ce
înesactă este, cel puţin, în actul de acusaţiune, acâstă espresiune.
Dar mi se va dice: o tentativă de revoluţiune

“avut loc în orașul Ploesci, dupe cum se esprimă

—

actul

de

acusaţiune,

î8—

cu

t6te

că

în

alte

locuri

găsim cuvintele : „în for d, pul revoluției“,
ceea
ce ar însemna că ea a esistat, în realitate.
„Dar ce este, D-lor, o tentativă?

Tentativă însemn6să încercare. A poi daca faptul
în sine era o revoluțiune, care în sine este
fapt

natural și legitim,

cum

încercarea

unui

asemenea
fapt pote fi osândit de morală sâi de
lege?

l)e aceea însăși acusațiunea care
la început da
faptului de la 8 August caracterul
de revolufuune,
Ze: tativă de revoluțiune, când vine
se câră pentru
ăcusați osânda pronunciată de
lege, învocă art :
18 din codul penal, care nu
prevede crima de

; evoluțune, nuci tentativă
de revolufiune, ci crima de
atentat

cu scop

de

a resturna prin mijlOce resvrătitâre şi sculare de popor
forma guvernului. A |
Domnilor! Alţ ceva

individ

s6i a mar

este atentat, încercarea
unul
multora de a resturna
un gu-

Ver, care are cuvăntul

legei şi amârea

sei

Poporului,

de a

alt ceva

fi în respectul
egte

revolufetentatavăi de revoluțuune,
care
are
cuvăntul
sei de a fi în starea de desnădejde
uUncă sei

în care abusurile şi
despotismul unui regim,
aruncă în cele din urmă
pe
O națiune asuprită. Pe când
atentntul este o crimă,
tentativa de revoluţiune
ca; şi însăşi revoluțiunea
este un fapt legiuit și
patriotic, un fapt a cărui
ne-isbuitire nenorocită
o putemiă plănge, dar
nici
decum pedepsi,
Căutăna

apoi isvorul

acesţ

ei încercări „crem
nale“, acusaţiunea pentru
=
a! da mat multă gravitate dice că ea nu
a fosto încarcare Spontaneă,
ei efectul
Dar

ce

și resultatul unuj complot
prealabil. —

este: complotul?

Se-mi

permiteţi,

D-lor
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juraţi, a discuta puţin cu legea în mănă cu onor :
acusațiune,
seă errea

ca se vedeţi pănă
omenâscă,

unde
|

merge patima
|

„Complotul este, dice art : 79, atunci când prin
„Sfăbuwe se va fi luat întreaga hotărire şi se va fi
„F'cut puiere la cale între două sei mai multe per-

„s6ne spre a adjunge la severșirea vre unea n acele
„două crime prevălute

la art:

76 și: 78.

Faustin Hslie, marele penalist ce onor, procuror
general a citit ca şi mine pe băncele sc6lei, dice,
că se ceri patru condițiuni pentru esistenţa complotului: Doscufie sei sfătuire, dekberare, întreazi
hotărive şi punerea la cale. lua lumina acestui principiă să căutămi pe ce se basâsă on. acusațiune
pentru a susține esistența complotului, priimind
de o cam dată de adeverate faptele ce se înaintâsă.

„Doue întruniri preparator s'a ținut de prin„cipakă conspiratori în agiunul ghlei de revoluțiune,
„duce actul de

„0.

7.

„Staman.“

acusațune:

Grugorescu,
La

una

în casa acusatului

alta în casa acusatului Radu

Grigorescu,

unde

sai

adunat mat

mulți cetățeni, Candiano, dice actul de acusațiune,
a venit în urmă declarănd: „că în curănd asceaptă
„un respuns de la Bucuresci și spuimd ui Comiano
„că îi va comunica

adeveratul scop al întrunirei.*

Penă aci va se dică nimic care se ne dea ideea
complotului ; lipseseă nu numa! elementele cerute
de legea penală, dar nu se cunosce nici măcar
scopul întrunirei, care scop remănea se se arate
de Candiano dupe ce va sosi un respuns de la
“Bucuresci. Dupe acâsta, in aceiași seară, dice actul de acusaţiune „Candiano convocă pe Comphcii

—
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„sei (complici ai unui fapt care nu avea ăncă
esistență) „la Radu Stanan acasă“.
Aci, Candiano spune planul conspiraţiunei, ne
gice actul de acusaţiune! Dar acest plan remănea
se se espue tot de el, dice, căci atîrna de an respuns ce se ascepta de la Bucuresci. — Cănd a
venit acel respuns? S5 admitemit acâstă contradicere afaptelor, închipuindune că Candiano a priimit acest respuns în intervalul ce a despărțit în
acea seară acele doue pretinse întruniri şi să ur-

mămii

înainte

cu

La Stanian, dice

cercetarea

nâstră.

acusaţiunea, Candiano espuse

planul conspirației și respunse la obecțiun le ce
i
se făcu de cei alți pentru posibilitatea unei invasiuni.— Va să. dică, admit&nd chiar acest fapt,
se dovedesce că a tost oposiţiune, ob'ecţiuni din
partea celor alți, daca chiar am presupune că
toți
înpărtaşiat

dorințele

şi

modul

de vedere

al lui

„ Candiano-Popescu.
— Dar unde este pe urmă de-

liberarea, întreaga hotărire și distribuţiunea rolu-

rilor ce

se

hotări

de cei

ce

oraă

faciă la acea

întrunire, pentru ca să esiste complotul?
Nicăiri!
Acusațiunea însăși ne spune că sa făcut
obiecfiuni lui Candiano şi pe urmă sfirşasce
pentru
ca s& dovedâscă complotul prealabil, că OQandiano
Singur a distribuit rolurile ce fie care
trebuia să

joce a doua di, cu alte cuvinte nu a egistat,
. daca,
vom

admite

faptele

iar nici decum
tribuire

acusațiunei,

dehberare,

de

întreagă. hotărire şi dis-

de roluri făcută de tâtă adunarea; şi
egistă

cu tâte acestea complot prealalul !
Ca să nu abuses, D-lor Jurați,

„D-vâstre,

căţ discuţie,

prelungind

acestă

de răbdarea

critică de logică

ŞI
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de lege Jis-a-visde

acusaţiune,

voii

sfirşi cu o

rei
ultimă observaţiune, remăind ca în cursul aperă
ce voii face fie cărui acusat, 'să punem în vedere
ne-număratele contradicţiuni în care cade
care pas acest act de acusațiune.

la fie

Pe pagina din urmă a acestui act văd imputănduse acusaţilor Grigorescu și Chiriţescu complicitatea lor la atentat pentru motivul că ati asistat
pe aatorii lui în complotul care Pai pregătit. —
l
Ce însemnsă acestă espresiune? Cam! Complotu
gice art: '19 este sfătuirea, deliberarea şi întrâga hotărire luată. de mai mulți pentru sevărşirea atenla
tatului. Dar cum pote cine-vaseasiste pe altul
de-.
la
complot, al ajuta la sfătuire, la discuţie,
liberare, la hotărîre, daca nu discutănd,

deliberănd

hotarind, şi el singur luăod, în fine, parte la complot,

i parla acâstă precugetare a atentalui, care este numa

tului, şi nu se pedepsesce de
ală
a delic
tea intelectu
lege de căt în casul crimelor politice contra sicuranței Statului? A asista pe antori în complot! —
Atăt de mult păcătuesce acâstă espresiune în facia
logicei în căt am cregut la început că acâsta nu
este de cât o greşală de tipur şi mă asceptam
ca on. procuror general se 0 îndreptese în-

aintea D-vâstră.
Revenind la cercetarea faptului de la 8 August

vedem că însusi susțiitorii acusațiunei nu se înţelegă asupra caracterului și naturei lui. Revoluţiune, tentativă de revoluțiune, rebeliune, complot, societatea în primejdie strigă cu groză On.
Procuror General. Co nedie! spectacol! dice unul

din cei alţ

susțiitori ai acusațiunei,

comedie al

cărei autori sunt acusaţii de astă-gi, al cărei spec-

—
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tatoii indiferinți a fost tot publicul, toţă cetăţenii
din Ploesci.
Dar cine sunt autorii, care este intriga acestei
comedii din care puterea cu crimele sale a: făcut
o oribilă tragedie? Iată ceea ce nu ne spune
onor: susțiitori ai acusaţiunei, şi ceea ce vom căuta

să descoperim noi cu ocasiunea aperărei. Vom ri-

dica tot vălul misterios ce acopere âncă amănuntele acestei acusaţi! nedrepte, şi veridictul D-vostre
„va dovedi naţiunei că daca. faptele de la
Ploesci
ati fost o comedie, după cum dice unul din
susțiitorii acusațiunei, intrigantul, autorul care
a plăsmuit'o pentru a putea prinde în cursă
pe cetățenii ce striga

contra nelegiuirilor sale,

este pu-

terea, singură vinovată, care trebue să
se cheme
înaintea justiției spre a da seama de
faptele sale.
Ce fel? Un spectacol! O simplă comedie
este eve-

nimentul

de la 8 August!

ȘI se

cere

ca

nisce
actori nenorociți, daca nu ai fost
aprobaţi de public, să fie osăndiți la ocnă! şi mai
mult âncă, în
susținerea vinovăției lor, nu aduceţi
de cât func-

ționari, poliţie şi jondarni, și nică
gur din acel numeros puble din măcar unul sinPloesci ce aasistat cu indiferin

ță a acost spectacol ?! Acâsta
este
oribil! Numai patina și resbunarea
poti rătăci până
într'atât cugetarea omului!

„Din tote acestea, vedeţi D-lor
Jurați, că în faca soctetăţei, evenimentul de
la 8 August nu are
în sine nici un fel de gravitate.
A
n Ploesci

n'a fost nici o revoluţiune,
nici înde revoluţiune, care ax f
fost
în
sine legitimă în tacia asuprirei
Şi violenței guvernulni,
—
Na a fost atentat să
încercare de returnare
a
cercare
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formei guvernului; şi acdata o afirmă însuși Trompeta Carpaţilor,
ma

făcut,

diar

nici

amic guvernului.

o turburar,

Ploescii

ei n'a tăcut

de căt

„să priimescă o nuoă stare de lucruri ce audise
că s'a stabilit în altă parte a ţerel. — Ploescii nu

a proclamat, ci a aclamat

regența ce audise că

Sa proclamat în Bucuresci. În Ploesci a fost o
manitestațiune care ar fi putut avea cel mult caracterul

de o adunare

tumultulsă, dar

pe care

legea nu o pote osăndi, de re-ce ea s'a risipit de
sine fără amestecul autorităței şi fără se dea nascere la vre-o

desordine.

Numai

când

autoritatea

ar fi întimat mulțimea de a se risipi și, dupe trei
somaţiuni

prealabile,

ea ar fi refudat,

atunci

acei

ce sar fi prins acolo pe loc, la locul resvrătitorei

întâlniri, ar fi putut fi acusaţi dupe prescripțiunile
„_legei penale. Şi daca nici elementele unei adunări tumultudse, amenințănd de a degenera în
turburătâre ordinei

publice,

daca

voiţi,

daca

nic!

asemeni elemente nu se poti găsi în cele întâmplate în Ploesci la 8 August, atunci care este

crima acestui oraş?

Ploescii urasce Regimul, ce-

tăţenii s'ai bucurat când ai aflat de căderea iui;

însciințați

că noutatea

trag pe la casele “lor,

acesta era falșă, sai re-

ordinea

nă fost, turburată -

cătuşi de pucin prin înțelepciunea

şi patriotismul

cetățenilor; Ei aă preferat s& nebuşâscă mai bine
în peptul lor orl-ce sentiment cât de legitim, de

cât să provoce resbelul civil, versarea săngelui
între fraţi. = Iată crima lor. Procesul făcut inimei și cugetărei

se pote numi procesul ce se des-

vălue adi înaintea D-v6stre. A osăndi pe acești
Omeni este al osăndi pentru că fiind victima amă-

—

girei ai sciut a avea
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cea mal mare

virtute, aceea

de a se stăpăni pe sine. A osăndi Ploescii este a

pune

mâna

în gitul

suferindului

pentru

ai ridica

cea din urmă suflare, a încuragia pe cei ce calcă
în picidre legile, libertatea și drepturile omului.
Dar

daca

ordinea

n'a fost

cietatea nu a fost în pericol,

turburată,

daca

daca

so-

mulțimea

ce-

tățenilor cu ocasia faptelor de la 8 August a în-

cetat, de sine din manifostațiune, v&dând că aă
fost în amăgire, care este causa furiel pentru care
puterea cere de la D-vâstră osăndirea acusaților?
Acusaţiunea va spus'o, D-lor juraţi: la multe
patimi este supus omul, și cei. ce sunt la
putere
potii fi şiei pătimași, căci sunt şi ei Gmeni.
Numai

Papa dicea omenire că este infaibil, şi
acâsta o
dicea tocmai în momentul când a perdut
puterea
timporală, scaunul lumesc al Romei.
— Ei bine,
patima și resbunarea sunt causa,
persecuțiunei acestor Gmen!. Puterei îi trehuiaă victim
e şi pentru
a le căpăta, patima și resbunarea
a făcut'o ss invente crime. Voiă da numai căte-va
pilde cari vor întări în consciința D-v.sestă nenorocită
convincţiune.
În ţerile constituţionale, dicea
D. Procuror General, fie-care cetăţean cunâsve
datoriile sale; omul
este liber pe cămpul cugetărei
şi numai când ele
se traducă în fapte, pot
fi e
tras înaintea socieţăţei
la respundere. Englitera, a
fost adusă ca pildă
înaintea D-v6tră. În acestă eră
a libertăţilor publice, gice On. Procuror gene
ral,
s'a vădut în adunări, lordul Palmerstorn,
ministrul şi marele diplemat al Engliterei, vorbind
cu un simplu măcelar din Londra, și dănd
socotâlă de faptele sale.
Acolo drepturile

cetățenilor sunţ respectate,
dar și
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cine calcă legea esto aspru pedepsit. Ei D-lori
Daţine şi nou6 guvernul Engliterei și fiţi siguri
că nu ne vom mai plănge. Aduceţi esemplul Engliterei ca s5 ne băgaţila puşcărie, dar nul aduduceţi ca să aretaţi cât de

este acolo res-

mare

pectul guvernului pentru lege, pentru libertăţile
publice şi pentru t6te drepturile sfinte ale cetățenilor. Credeţi 6re că D. Manolache Costache este
lordal Palmerton

al Romănici?

Suntem tăriţi f&ră

voia n6stră pe acel terâm să facem un esamen
neplăcut, pâte, acusutorilor nostri. În Englitera,
D-lor juraţi, lordul Palmerston, se justifică înaintea simylului măcelar din Londra; la noi repre-

sintanții naţiunei, deputații camerei ai fost chemaţi de bandiți la ordine, pentru că ai cutesat să

ceară socoteală ministrului. Procesele verbale ale
camerei constată că s'a introdus în sanctuarul
națiunei omeni beţi cari să aplice în Romănia în

ast mod

sub guvernul D-lui Epureanu, sistemul

constituțional al Engliterei.
În Ecglitera pe când se respectă libertatea in-

dividoală şi drepturile omului,

poliția în același

timp scie şi cea mal mică mişcare a cetăţânului,
fără a atinge cătuşi de pucin drepturile sale Aci

„cetățenii se aresteasă fără mandate şi acei ce în-

drăsnescu să le ceară în numele legei sunt crestați cu
săbiile, maltrataţi și bătuţi de morte; probă aceşti
acusați cari staă toţi de doue luni sub arestare

ilegală şi carl au fost

bătuţi și torturați

precum

ia-ți vădot în închisore. Poliţia în loc se caute a
preveni crimele, se aduce înaintea justiției ca martură peniru a face se se osăndiască cetăţenii pacinici, cari nu

sunt

de

opiniunile

Guvernului

şi

m.
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cari pentru acâsta sunt obiectul persecuțiunilor de
toti felul.
|
Călcătorii legilor şi criminali! găsească în Englitera plata faptelor lor în asemea legi, și aci
victimile iai locul criminalilor, legea este despreţuită şi criminali! se preumblă liberi cu trufie, tra-.
tănd chiar în numele ţârei cu puterile streine! Aşiă
putea

urma,

D-lor Juraţi, multe ore cu acâstă tristă

comparațiune. .
|
Spre a se dovedi patima puterei în acâată în- prejurare vam dis, D-lor, că voii da căte-va esemple. Ni se vorbesce de Englitera; pentru ce
însă guvernul nostru nu urmeasă ca guvernul Engliterei, pentru ce nu urmeasă ast-fel, în cât prin
faptele sale să facă pe popor a nu crede lesne
în resturnarea Regimelui şi se preîntimpine nisce
lucruri cari une-ori potă deveni o causă de nenororire,
Daca în Ploesci a fost complot şi pregătire de
resturnare,

guvernul

trebuia se scie

ce

era se se

întimple, mai cu seamă că după cum ne spune
„însuşi Monitorul Oficial, guvernul era informat de
mai mult timp că în Ploesei şi în judeţ era
re
care agitațiune. La Ploesci, cetatea inemică
a regimului, mai cu seamă sub un „guvern înțelept
şi
leal, trebuia ca poliția și tote autoritățile publice
|
să veghese ne-contenii, să preîntîmpine ori-ce
încereare de turburare a liniscei publice! Pentru
ce

n'a luat nici o mesură? Unde era procurorul şi judecătorul
de instrucţiune, armata

şi tote autorităţile

pentru a preveni pe strade chiar o adunare
Sg&omot6să, care ar avea înfățișarea să turbure
liniscea publică ? Pentru ce când s'a adunat mulțimea,
autoritatea

2

publică nu a gomato a şe rieipi? Pentru că ea cu-

noscea înțelepciunea și patriotismul Ploescenilor,
pentru că nu era se se facă nici cel mat mie
geandal, cetățenii desamăgiți Var fi retras pacinic.
cu o oră

mai înainte în facia autorităței, vădend

erorea în care ai fost induși, după cum sai risipit singuri când aii cunoscut de aiurea acestă
amăgire.

Pentru

că patima și resbunarea erai sin-

gurele călăude ale puterei în facia cetățenilor primejdioşi pentru d&nsa, din causa convingerei
“lor pentru un principii, pentru -o ideiă!
Ca s5 vă dovedesc că singura causă a acestui

proces este patima și resbunarea puterei, vă voii

da âncă 0 pildă viiă, despre orbirea în care Dumnedleu a aruncat pe aceşti omeni pentru că vrea

se-i pârdă. Voi esamina pucia faptele ce se im-

pută lui C. T. Grigorescu. Veţi vedea nu numai
cu legea dar chiar cu bunul simpț că numai o
micşorare de suflet din partea puterei a putut se
causese întemnițarea şi tote suferințele acestui ce-.
tățean onorabil, care trebuia lovit cu ori-ce

preciă,

căci el este: iubit şi stimat de concetăţenii sei şi
este un represintante al naţiuner ce nw și pleacă
capul îvaintea guvernului.
Am audit pe onor: procuror general dicănd
că Dumnegei va judeca veridictul D-v6stră. Eă
bine, acel Dumnedei, D-lor juraţi, care este în

D-v. în consciința D-v. era dre în consciința acelor
ce ai acusat pe stimabilul cetățân C. T. Grigorescul Să cercetăm puţin faptele aretate de acusațiune.

Dupe ce ea arată condițiunea
tățean

Grigorescu,

puindul

aleturi

stimabilelui cecu martorul ei,

.

Petrache Sotir, între omenii fără căpătăii, fără
profesiune, vine a areta gradul sei de invinovățire.
Ascultați, D-lor, ce gice în privința lui actul de
acusaţiune: Grigorescu a stat acasă la dânsul, ni-

veni

nu pâte ce

că Va vălut la casarma

doro-

Danţilor, la temn ță stii la telegraf; Cu alte cuvinte
el n'a luat parte la sevărșirea materială a faptului.
Cu tote astea vinovăția lui este dovedită dige On.

procuror

General;

În

casa

lui s'a făcut

complot,

care pregătea s&vărşirea atentatului. Dar în casa
lui, dice tot acusaţiunea în istorisirea taptelor,
nu

sa făcut nici o discuţiune, nu s'a luat nici O ho-

tărire, și am aretat ce va să dică an complot după
legea penale. La adunarea de la Grigorescu
nici
chiar scopul adunărei nu sa făcut cunoscut
de

Candiano-Popescu, care aştepta mai ăntăiăi o sciință
de la Bucuresci ca să o comunice amieilor
Cure este dar vina lui Grigorescu chiar de el,
ar fi

asistat la acestă întrunire?., Se trecem
la adanarea de la Stanian; aci se pretinde că
a fost discuțiune, deşi nu se arată că a fost luată
de adunare, întreaga hotărîre pentru severşirea
foptului;
se dice tot odată că la acestă întrunire
a fost şi
Grigorescu; tot, acusațiunea însă ne arată
(priimind
de o cam dată de bune aretările sale),
că Grigorescu ar fi fost de opinie se se ascepte
ăntăsi
s-irca oficială de la Bucuresci înainte
de a se 6ncepe ceva la Ploesci.— Cu alte cuvinte
el nu s'a
unit cu

omenii sei la acâstă întrunire
de sar fi hotărit între cei alți îsbucni ; și chiar
rea revohuțiunei cum

dice actul de acusițiune, totuși
Grigovescu este culpabil fiind-că a
remas la părere. De
Sar fi

priimit ideia lui, a gis unul diu
On: pro-

curoră nu s'ar fi intimplat cele ce ati dat nascere
acestui proces înaintea D-vostre. Așa dar sunt

criminali toți cei ce se sfatuescăi şi hotărescii să-

vărşirea faptului; este criminal și „acela care nu
se uneşte cu dânşii şi trebue se respungă cu capul seii de faptele altora, numai pentru că a avut
nenorocire să cugete și să simţă ca dănşii! Daca acusatul Grigorescu na luat parte la partea materială a
delictului, nici la partea intelectuală pedepsită de lege,
pentru ce îl tiriți prin temnițe şi care este crimalui?
Pentru că elnu cugetă ca puternicii Qilei, pentru că
înpărtăşasce şi el sentimentele tovareșilor sei de
nenorocire.— Am dis dar cu drept

cuvânt că a-

cesta este procesul tăcut e: getărel și inimei omului,
şi puterea care vorbesce în numele respectului legei, a făcut invasie în acest sanctuariă inviolabil
al coosciinţei, pentra a acusa pe cetăţeni înaintea
D-vostră. Daca cugetarea este liberă, dice însuşi

On. D. Procuror general, și sentimentele omulvi

nu potu fi puse în lanțuri, daca ei pot s6 cuget în acest moment la cea mai grodavă din crime,
şi cu t6te acestea nimeni nu pote s8 oprâscă cursul liber al cugetărilor mele, şi să-mi facă din
acestea în facia legei, o crimă; daca nimeni nu pote
suferi pedepsa cugelărei, cum giceaă străbunii noştrii, .
pentru ce dar tîriți pe cetățenul Grigorescu în
temniţă, şi luând de crimă cugetările lui îl puneți între autorii principali ai faptului de la 8
August? Aşa se face 6re în Eoglitera, așă se res-

pectă în acea ţâră constituţională, drepturile sfinte
ale cetățenilor! Cu ce se esplică acâstă acusațiune

ce nu găsesce sprijin nici în morală nici în lege ?
Cu sentimentul de ură și resbunare a puterei ce
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se înjoseşte până a călca în picidre tote drepturile omului !
Apoi pentru ce sa tortarat; aceşti omeni?

Daca

erai

vinovaţi

pentru

ce

nu

aţi

aştey-

tat puterea nepărtinitâre, ne-înduplecată, a.
lesei şi ați maltratat acești cetățeni onorabili, întrun. chip barbar, ridicând celor co trăescii
cu su-

dorea frunței lor până şi mijlOcele de ași procura

sie şi copiilor, pănea şi esistența de tote
dilele?
Credeţi Gre că prin torturi Și prin groză
aveţi să

ridicați

acestor

omeni

un

sentiment

legitim

care

nu se pote vindeca de cât prin drepta
te şi prin
înfrățire? Aţi credut cre să ridicaţi din
cugetul

lor curagiul îdeiei, sentimentul drepturilor
lor de
cetățeni

liberi, şi nu sciați că veţi găsi într'în
şii
nisce caractere de fer, puterea
ne-învinsă. a conSciinței împăcate, o frunte semeață
şi nepătată ce
nu se înclină de cât înaintea datori
ei, o inimă ce
iubegce
înainte

de

tOte, patria şi

atea. Ei ai
nesocotit torturele vâstre şi v'aui libert
respu
ns ca Galileii care dicea

caltilor sei, — Eppur
ȘI cu 16 e acestea se mâșcă, pe când si. muove,(1)
îl schinguiai

s€ spue că pământul

nu se învirtesce

împrejurul
sorelui. Ei au strigat şi strigă
necontenit; contra
nelegiuirilor

vâstre cu tâte
rile ce ai încercat în închiscre.amenințările şi tortu-

„(I) Unul dia acusați,
țenul Stan Popescu, fiină grâs
nic bătut întrun becii de cetă
şi întorcânduse în Camera pimniţă de la casarma dorobanţilor
de închisâre într'o stare deplor
A tespuns cu tâte aste
abilă
cetățânului Grigorescu
sei de nenorocire, care aîl într
tovareşul
Oro
I
|eba ce are », în acești, termeni:
n .
„Nu este nimic, de cât
cas pe lângă o mulțime

pe mine

altele

m a regulat. Acest

singur

de felul acesta, îl cred îndest
lător ca se probes
u) e car eruull stoic
al cetățeeni
taţi de putere ŞI tot oda acteter
ni
lor
per
sec
ută, laşitatea acesteia!
îa faci lor.

a
Dor Jarați! Îmi remăne acum "să cercetes în
general Și dovedile acusaţiunei, înprospătănduve
în memoria

D-vOsire iropresiunea

a
tristă ce tre-

buit să facă asupra Day înfăţişarea și ascultarea
martorilor ei.
Majorul. Gorjan, majorul Polizu, funcționarii civili, poliția, pompierii şi dorobanţi formâsă armata

regulată a acusațiunei; în capul ci ea pune

pe nenorocitul Comiano. Graţie revelaţiunilor lăcute de dănsul, glice acusațiunea, justiția a fost
luminată

în urmărirea

criminalilor;

grație

unei

dreptăți estraordinare, puterea a căpătat deja pentru dănsul o osăndă de morte. Un judecător atrein.
de D-vâstră, Pa

osănditla munca

silaică pe viaţă,

pedeapsă groznică ce a pus pe sufletul sei piate
rece a mormăntului. Aţi vedul starea lui imorală
înaintea D-vâstră; Paţă vădut singur luptânduse
cu constiința lui care se desceptase înaintea lui

Orist restignit de reutatea omenilor. Glasul lui şiovăind îngănă abia câteva cuvinte; acusațiunea vedăndase părăsită
ridice înaintea
să-i facă întrebări
viață era sabia lui

și temânduse ca acest om să nu
naţiunei vălul misterului, începu
capțidse. Osăndala munca silnică pe
Damocles ce puterea ţinea d'asupra

capul-u1 seă; şi conscința lui lupta la fie-care pas cu a-

cest îngrozitor instrument de tortură, Cu t6te astea el
nu îndrăsni să susție înaintea D-vâstre cele ară-

tate la instrucțiune,

Aţi audit

respunsurile sale.

El care arătase anume cine erai pers6nele adunâte la Grigorescu şi Stanian, întrebat fiind cine
erati acele pers6ne, respunde: Na fuă ; inte, aan per-

dul memoria ; Cine era la Staniau? cred că era
acâleași persone. Ce le a vorbit Candiano? Nu

—
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şitii, nu fiii minte. Ce a vorbit Chiriţescu? nu fii

munt
— Dova
e.dă
este mai

mare

puternică că frica de

de

infortunat nu este ș

rei,

un

căt frica

instrument

de

Dumnegei

omeni, Şi că acest

el de căt o victimă a pute-

orb

cu

care

eaa

adjungă la ţinta nelegiuirilor sale.
Aţi v&gut, aţi ascultat înaintea

martori pe majorul Gorjan și Poligu.

căutat

să

D-vostră ca

Aţi vedut înfăţişarea lor resboinică
pănă şi înaintea acestui tribunal supren: unde-i
chiamă umila
Și respectuosa lor pos'țiane de marto
ri. Unul diatrioși! vorbind cu biciuşca în
mână, mi-a adus
aminte din istorie pe acel rege ce
intra cu biciușca

în parlamentul Franciei

şi dlicea: „statul sînt Ei“,

stră: fusția

sint Ei.

Am fost măhnit,

aretânduse mai

înaintea D-vâstră. Unii
dintr'6așii
presus de temerea firâscă
ce tre-

ca cum

ar fi dis şi acest martor înaintea

D-v6-

vegănd
că D. Preşedinte care a între
rupt de atătea ori
Vocea apărărei a îngăduit să
să despreţuiască astfel acest tribunal a] națiunei.
AţI vădut poliția, mar mulți
funcționari civil,
aduşi ca martori

buia să le inspire critica
lor posițiune, ai depus în favdrea aperărei;
sînt dator să fac 0magiele mele acestei virluț
i cetăţenesti care nu
Sa dat îndărăt din 'aintea
datoriei,
AţI vedut în fine pe soldatul
Romăn care trebue
se ducă peptul sei înaintea
vrăjm
așulai, adus de
putere ca martor înaintea
D-vostre, Paţi vădat
Singur sacrificat minciunei,
tăcănduse sperjur, pentru a servi setea de ură
şi resbunare a guvernului,
Mi s'a închis

inima, am
acestui spectacol sfășictor plins, D-lor, din'aintea
ce se presinta înaintea

—
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D-vâstre, şi care face nenorocirea ţerei. Duimnedei îl va erta mi-am dis, căci adeverații criminali
sunt acei ce pună

pe oșteanul

Romăn

între con-

sciința lui și sentimentul disciplinei.
Apoi vine armataneregulată: în caj:ul ei se află
bravul Petrache Sotir, voluntarul acusaţiunei. Acest comerciante a cărui profesiune nu putea seo
esplice înaintea D-vâstre, este unul din șefii bandelor electorale din Ploesci, cart ai operat aleturi
cu dorobanții deghisaţi.

Pe el numai

ge dice, că Var fi închis la poliție

nenorotitul,

în dioa de 8

August: și el este cel ce a orientat instrucțiunea
desemnănd pe cetățeni, cari erai îndată aruncaţi
în închis6re. Cu el acusațiunea a comparat pe gti-

“mabilul cetățân Grigorescu, unul din represintanții
Ploescilor în camera Romăniei.
Aţi vegut singuri pe acest martor, fără profesiune, daca nu, pote, aceea de martor, îndrăsneţ,
semeţ, ca şi puterea ce'l învocă înaintea D-vostre,
atacănd și insultănd pe acusații contra cărora era
destinat; să depue.
lată, D-lor juraţi, aspectul general al doveşilor
acusațiunei;,

Remăne

acum

a le critica cu ocasia

aperărei ce suntem datori a face fie cărui acusat
în parte.

Acnsatul Alecsandru-Candiano-Popescu,
ncepem și noi aperarea în parte cu acest acusat,

pentru că cu dănsul a început şi acusațiunea.
Cetăţânul Alecsandru- Candiano-Popescu este cel
ce a citit mulțimei depeșa ce i se trimisese din
Bucuresci şi care vestea o nucă stare de lucruri
3
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în . capitală, numindu'l tot odată prefect al Districtului. E] este care mergea călare în capul mulțimei,

ca prefect,

la casarma

pompierilor,

la tem-

niță, la casarma
dorobanţilor; care a numit mai
mulţi subprefecț şia priimit juremăntul funcţionarilor; El este, în fine, după D. procuror general,

autorul principal al aşa numitei rovolufiamă de la 8

August, după un alt D. procuror, actorul principal
şi nenorocit al acestui spectacol, privit cu indiferință de toți cetățenii din Ploesci, şi pentru care
se mai cerecu atăta stăruință pedeapsa reclusiunel.
Acest acusat este represintant al Ploescilor în camera Romăniei, redactorele diarului Democrația, care

a biciuit feră eruţure abusul şi imoraliatea, susțiind

drepturile sfinte ale poporului. El nu este un criminal ordinar, ci este un om care are chiar ore.
care idei de ondre, ne ice, On: procuror General. Dar ce însemnâsă a avea cineva re cari idei
de ondre, ne permitem se vă întrebăm, onor: pro- curor General ? Esistă Gre ondre inperfectă ? Sunt
doue feluri de onori? Pote fi omul, ca -se dicem"
așa, cinstit pe jumetate? Noi scim că omul s6i
este s6ă nu este. onorabil. Daca credeţi că cetățenul

Candiano-Popescu

nu

este

un

om

onorabil,

pentru ce nu spuneţi sincer opinia D-vostră? Daca

îl credeți

onorabil,

pentru

ce îl urmăriţi,

bănu-

indul până. a dice că el ar fi șters căteva cuvinte

din

interogatoral seă, şi-l acusaţi din nuoă de falsificatoriă înaintea juraţilor?. Peoria şi ideile
D-

vOstre asupra cinstei omenilor,
cu

seamă

date.

în acâstă

mie

înprejurare, mi

Cetăţânul Candiano-Popescu,

|

unuia
se

şi mai

pari

ciu-

D-lor jurați, fiind

—
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prigonit cu înverșunare de guvern, a fost ales ca
victimă principalăa monoperilor sale.
Lui i. sa trimis depeşa talșă din Bucuresci, care
anunciă căderea regimelui și care era subscrisă:
„Ion

Brahanu“ ; crima

lui, D-lor jurați, este că

sa bucurat şi el cu toţi coucetățenii sei de acâstă
noutate, a luat îndată postul ce i se încredințase,
făcând

totul în acâstă

calitate, pentru

a asigura

- ordirea și noua stare de lucruri. Acâstă depeşă
esistă, ea este la dosar; ea arată pănă unde a
mers manoperile guvernului în acestă tristă înpre-

jurare.
de

Dar

ea

este

Candiano-Popescu,

mincin6să, este falsificată
ne spune

actul de

acusa-

țiune, pe când însuşi procurorul general recunâsce
că acest cetățân are Gre car, idei de ondre. Ce.
contradicțiune tistă în logica acusaţiunei !
S8 lăsăm pentru un moment la o parte cele ce

se credă în tote părțile

despre

adeveratul

autor

al acestei depeșe şi despre manoperile guvernului
cari sunt deja osîndite de opiniunea publică; să

căutăm a găsi din alte înprejurări adeverul și pe

adeveratul culpabil : din ele vă veţi conving6 că autorul acestei depeşe n'a fost Candiano-Popescu ci
vrajmașii lui cari voia s8l vadă pentru tot d'auna în temniță.—
Daca Candiano-Popescu n'a fabricat acea depeșă,
ne dic6 On: procuror General, cum se esplică şi
care este causa că el nu face mențiune de densa
la primul sei interogatorii |!
|
Resonul &ste fârte simplu. Pentru că acest cetățen, văd&nd alături cu dânsul atătea victime,
atătea persecuţiuni și torture, a voit să sacrifice
pers6na sa cregănd, după cum i se spunea de

—
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cei ce-i făcea instrucțiunea,

că

băgănduse singur

în foc și mărturisinduse el singur

autor al fap-

tului, va scăpa cel puţin din tortură atăți cetățeni

nevinovaţi, cari suferiai pe nedrept în închisâre.

Instrucţiunea dăndu-i acâstă speranţă a negoțiat
cu dânsul, căteva gile precum wa spuso singur,
pentru ca se capete acest interogatorii; dar ea

căpătând acâstă armă nu sa mărginit numai a sa-

crifica pe Candiano-Popescu, ci urmăria cu aceiași

furie pe nenorodiţii sei concetățeni. Atunci acest
cetățean onorabil, care posedă ore cari idei de onore, cum dice On: procuror general, văgând că
nu a puiut măcar se scape pe frații sei de nenorocire, a aretat tot adeverul în acestă înprejurare,
Dar tocmai tăcerea acasatului păstrată la începutul interogatorului sei, este o dovadă în contra

acusaţiunei.

Cum ?

Credeţi pe Candiano

capabil

de asemenea manoperă plăsmuită în scopul
aperărei, și nu'i daţi măcar meritul unui
instinct de
conservațiune, de a o pune înainte la cel
ăntăiă
pas al instrucțiunei ? Un crimina] falsifică
acte în
scop de a se apera înaintea Justiţiei
şi nu vorbesce de ele cănd este pentru prima Gră
urmărit de
dănsa 1— Dar acâstă depeșă s'a găsit la
domiciliul
acusatului între hărţiile sale, ce sunt
la dosar, scrisă,

dic6 actul de acu ațiune, de nenorocitul
Comiano.
Daca acusatul Candiano-Popescu ar
fi falsificat
depeșa în scopul aperărei, el care dispunea
de
telegraf,

nebun era să pue chiar pe Comiano
sescrie şi nu-pe un funcționar de la telegraf
S6ă cel puțin o pers6nă necunoscută
? Acest sinSur fapt pune la lumină adeverul. Sa
fabricat,
D-lor, acestă depeşă, însă nu de
Candiano-Poi-o
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pescu;

s'a scris de măna la.

cregănd

Comiano

u mijse se ridice cu aceata lui Candiano-Popesc cănd

operă
locul de a dovedi mai leene acestă man
sei cel
depeşa ar fi fost scrisă de un telegrafist,
puţin de o personă necunoscută.
descii
Dar mai sunt şi alte înprejurări cari dove
eun fapt
lipsa de fundament din partea acusațiunei. Est
aţiuneă ;
acus
incontestabil, dovedit de însuşi martorii
Pomulțimea n'a avut arme. Apoi daca Candianoprecum 0
pescuar fi meditatşi tăcut o revotuţiune,

numesce

acusaţiunea,

cum

să

era

se facă

acestă

încercare mergănă contra antorităților, contra gean
?
e
gâi
le
darmilor, dioa în namiadă mare cu măne
On: Miniştrii cari au luat odată parte cu Can-

diano la asemenea

voescii să restârne,

încercări

nu

sciă

caută mai ăntăii

că cei ce

sa aibă ar-

me, ge împedice puterea, căci are a lupta cu
dănsa? Dar autoritățile cari ali în adevăr forcia

publică eraă libere: Procurorul, judele de instruc-

ţiune, majorul de jandarmi, comandantul garnisonei,
totă torcia publică putea se se ridice la moment în

contra resturnătonlor! Circulaţiunea era liberă cu

capitala, telegraful tuncţiona regulat; acestea sunt
mijlocele cari se întrebuințesă când. se face o revoluţiune ?—Pe lăngă acestea purtarea Guve. nului
și a tutulor funcționarilor face deplină lumină asupra adeveraților autori ai acestei manopere.
Guvernul, ne dice. Monitorul Oficial, era de mult
informat că prin județe era Gre care agitațiune;

dar unde era prefectul în gioa de 8 August? Ce

făcea procurorul și judele de instrucţiune cari vădă
dioa în namiada mare cele ce se petreci în oraş,
vădii mulțimea proclamănd, dupe cum ne dice a-
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cusaţiunea, însăși căderea Domnitorului 2 Ei
aă la

disposiţiunea

lor Jandarmi,

armata, şi staii

cu mănele încrucişate înaintea mulțimei
ce dice că se
adunase și se preumbla pe ulițe
cu mănele g6lel
Unde eşte, ce face căpitanul
de jandarmi cănd
mulțimea se arată la casarmă?
Ce face majorul :
Polizu care cunoscea dupe
cum via Spus singur
faptele de la 8 August âncă
de la 4 re dimineața, dispunea de armată
şi era liber? Ce face
&nvernul care, după DOI,
cunoscea faptul mal .
din'ainte căci el îl prugătise,
şi dupe dănsul, îl aflase la 8 ore dimineaţa
? Nimic; nimeni au se
mișcă ; autoritatea luas
e Opium pentru 24
ore,
pentru
ca să pâtă

ciții

prinde

cetăţeni.

în cursă

pe

nenoro-

Ancă o dovadă despre
acestă manoperă a guVernului o aveţi în
modu

acusațiunea

dice, că

rile diferite prin
cari
guvernul central a
«fat în

Pe la 9 ore venii
Candhano la telegraf,
actul de Acusațiune,
ne dice
a adresat o depeșă
comandanteluă punctului Pred
eal Prin care-i an
unţa pPrebinsa
revoluțiune du Bucu
resa, ordonăndui să
Cu ncentrese
grănicerii. Telegrafistu
l Iorgulescu fransmit
ind depeșa
la Predeal a ȘI tnoi
tat pe ofic antul Pa
nctului Pe
deal a o comuna
Dwrecfuei Jenerale.
dn Bucureşsci,
anunțăndui căi hnaa
Bucuresci. era deschi
Sa făcut îndată d
să, ceea ce
Ofictantul din Predea
& dvut guvernul CU
l.
Ast-fel
NOSCinții de cel pe
trecute în Plp-

Acestea sunt cuvi
ntele testua
Dar ace] telegraf la ale actului de
iş

ăcusațiune.

t Iorgulescu - în
a-

=

intat în slujbă dupe
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8 August

şi care nu citise,

înaintea
se vede, actul de acusaţiune, a declarat

D-vostre
în biuroi
folosit de
acolo de

:ă dimineaţa pe la 8 6re, pe cănd era
arestat, dupe cum pretinde D-sa, sa
somnul lui Guţă Antonescu ce era
padă și a chemat cabinetul, (adecă biu-

roul telegrafic de stat; din Bucuresci), care respundend că are la aparat pe însuși D. Ministru

Epureanu, l-a fâcut cunoscut cele întîmplate,în
Ploesci, Ce însemnâsă acâsta contradicere ? Însemnâsă că guvernul cunosoea de mult cele ce

era se se întîmple, căci el era măna ascunsă care
pregătea acâstă manoperă, asigurăndu'și sub pr.-

testul unei revoluţiuni, prada mult dorită a libertăţei acestor cetăţeni stimați şi onorabili.
În fine o ultimă dovadă aveţi în cele ce sa
petrecutla Tecuci cu cetățeanul C. Racoviţă. EL a
fost chemat la telegraf, se dice, de unul din acusaţi, şi cu tote acestea nu s'a aretat. Este forte
adevărat că cetăţeanul Racoviţă a fost chemat
la telegraf, însă în numele unul guvern provisoriă
şi de 0 persână ce se dicea a fi Lon Brătianu.
Care este causa pentru care nu a venit Racoviță la telegraf, căci orl-care ar fi fost personă

re

re mm

vata

aa EET

care îl chema,

nu era în fine o crimă

deaseo

duce? Chiar eă de aşii fi fost chemat de Candiano sei de ori care altul, în numele unui
guvern provisoriă, m'aşiă fi dus, şi priimind o

asemenea scire m'așiii fi bucurat din inimă
căci acâsta nu este o crimă. Dar cetăţenul Racoviță

nu

“a

dus

cu tâte

astea,

pentru

că

un

prieten a venit să-l povățuiască a nu merge,
căci persona de la Bucuresc! carel chema sub
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numele Ion Brătianu, ca membru
a] guvernului
provisoriă, era însuşi D. Manola
che Costache
Epureanu, care 'l ascepta la apa
rat va 881 potă

prinde în cursă

spre al băga

şi

pe dănsul tn
puşcărie! Aleturi cu odaia tel
egrafului era judecătorul de- instrucţiune şi
procurorul cari ag„ceptai acestă pradă a D-lui
Epu
în cugetul omului să găsias reanu, căutănd
că o învinovăţire.
Apoi ceea ce puterea nu
sa sfiit de a face cu
D. C. Racoviţă, pentru
ce să
făcuto cu -D. Candiano-Popesc nu. credem căa
u?-—
Precum vedeţi, pretinsa
revoluțiune de la
Ploesci nu este “pregătit
ă
de D CandianoPopescu, ci de manoperile
guv
ernului, a cărut
victimă a fost acel nenoro
cit cetățean, Şi care
a tras după sine Prin
puţina sa prevedere
pe
toți cei alţi cari umple
banca acusaţiunel.
Depeşa este falsificată,
însă nu de cetațânul
Candiano-Popescu, ci
de acei ce slujescă tronurile, credănd că le
ajută cu invenţiuni de
revoluţiuni şi de comblotur
i. Guvernul care
a declarat în corpurile legi
uitâre că inima Romăiubitei nâstre Franci
ă, a dovedit cu ac
âstă că
nu a iubit de căt
pe despotul ce a
guvernat
rancia, imitănd în
totul esemplele sale
cele rele.
Aşa se face în ț6r
a n6stră : se imit
ea
să
este reă în alt
tot ce

e țeri; şi acestă sist
emă tristă va
peirea Romănier. Pu
terea de astă-di ca
să imitese pe Napole
ută
on III în fabricarea
ploturilor? În priv
cominţa aceasta maes
trul a avut
meritul pertecțiuner.
Aţy audit şi veți
Chiar, că 8uvernul
A citit
republicer a desc
operit; acte
aduce
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cari constată
că

at

esistat,

că t6te acele comploturi

curate

in=

manopere

că

în realitate eraii numa!

vențiuni şi plăsmnuiri ale puterei,

ce părea

ea întrebuința pentru a arunca în temniță pe toți

acsia ce lupta cu semeție în contra corupțiu el
şi a despotismului; în ast chip credea puterea
să vindice ranele adănei ce nelegiuirile şi crimele .
sale făcuse în inima naţiunei. Acesta nu a făcut
de căt să aducă resturnarea imperiului, Se imită

şi la noi esemplul lui Napoleon ]11? Se inventeadă comploturi pentru întemnițarea cetăţenilor?
Dar cet cari imită pe Napoleon III se seie că
mergii de sigur ca și dănsul la peire; şi daca
nu ar fi măna puternică a provedinței care se
scape naţiunile, instinctul firesc de conservare
al deşpoţilor ar trebui să-l facă a părăsi înşile
|
acâsta cale rătăcită.
Cu drept cuvănt s'a dis dar că faptul de la
8 August a fost un spectacol, o comedie; dar
autorul, plăsmnitorul acestei comedil este Guvernul, şi crima lut Candiano-Popescu este că
“a lăsat a fi înşelat de dânsul.

Tâte actele sale

basate fiind dar pe acestă amăgire, nu conţină întrînsele nimic care să constitue un fapt
pedepsit de lege.
Priimind însă că acusatul Candiano-Popescu

ar fi urdit și făcut o revoluţiune, cine a resturnat, precum am dis, acâstă revoluțiune, acest

guvern

de 24.

ore, acest

vis al

lui Candiano-

Popescu? "Tot el singur! El nu a făcut nici cea

mai mică resistență, autorităţei, şi cănd realitatea Pa desceptat din acestă ilusiune, el a depus
singur în mănele Guvernului resturnat puterea
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ce avuse

în

curs de

24

ore.

Pentru

:câsta cel
căduţi în loc să-r fie recunoscâ
tori, îl tirăscă
astă-di înaintea D-vostre. — El
a plecat, nu de

frică

precum

dice

acusațiunea,

căci de

ar fi fost
ast-tel ar fi plecat peste fronti
eră, ci a plecat
numai ca să evite un conflict
iatre. putere și
cetăţenii ce ar fi fost încuragia
ţi de presința lui
lu resistență, căci nu voia
să vadă vărsănduse
săngele fraţil
— or
Acesta
. este Robespierul Romăniei, omul sângeros, care
face gr6da acusa-

fiunei

şi care

cu

tarea sa căt este
putare! El a luat
revoluţiune de care
și cari acusă acum

tote

astea

a dovedit

cu

pur-

de nedreaptă :o asemenea
imparte în revoluțiunea..., în
acea
se bucură adi ministri actu
ali,
“pe Candiano-Popescu
de reVoluţionar înaintea D-vâstre.
Aşa
sunt
boer
ii la
noi: Ei sunt tot d'auna
Sata să se pue la masă
şi
s€ măn

ânce bucatele

gătite

Alecsandru- Candiano-Popesc de alţii. Cetăţenii ca
u, sunt nenorociţii
bucătari : lăudaţi cănd Săte
scii bucatele bune şi aru
ncați
în temniță cănd

bocrii înțelegă

dânșii,

nu

că ele nu

le nemerescă,

ss

cănd

mai sunt gătite: pentru

daca ar fi să admitem
că cele întâmplate la
sunt; gătite de CandianoPopescu. Acesta
este patriotismu] şi dev
otamentul boerilor pen
tru
dinastie.

Ploesci

nțelegeţi acum, D-lor
Juraţi, adevărata
pentru care este acusat
Candiano-Popescu.

causă
EI este

Vrăjmag declarat al Regimului
pe care îl ducii la
Prăpastie puternicii dile
i

pescu este un represintant de astăgi. Candiano-Poa] Ploescilor; EI sa arătat tare şi netavins
în credințele sale:
iată causa pentru care guvern
ul îl urmăresce cu
înverşu-
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nare. Este fârte înesact cele ce s'a dis în privința

lui că ideile sale aă fost respectate de putere, şi
că numai

cănd ele aă trecut în domenul

a fost tras In respundere.

Indrăsnese

faptelor

să combat

cu fapte încontestabile, cele ce ai înaintat On:
procuror general în acestă privință. — CandianoPopescu a fust întemnițat mai de multe ori în doi
ani de dile, numai pentru espunerea ideilor sale;
şi chiar ustă-gi sub guvernul constituțional al En-

gliterei, imitat cu credinţă de D,. Eipurânu, acest
cetățean se află sub un mandat de depunere, care

sa pregătit din vreme, pentru ca nu, achitânduse
de D-vostră, se aibă Candiano-Popescu un singur moment de libertate. Atăta grogă face puterei libertatea unui cetățen care are curagiul idelei
și tăria convicţiunilor sale, s6ă ca se mă esprim
în limbagiul On. procuror general, — care are 6re

care dei de ondre! Neputănduse

iscodi de o cam

dată alt ceva în protiva lui, i se face o nucă acusațiune ridicolă şi copilărească, că ar fi șters scă
adSogit căte-va cuvinte din interogatoriul sei. A-

cusatul Candiano-Popescu protestă în contra aqestuj atac ce se face ondrei sale şi declară că nu

cunâsce să fi făcut o asemenea stergere, adeogănd tot odată, că pentru a dărima ori ce bănuială
cum că ar voi să se folosâscă de asemenea mijJâce de aperare, — cu îdte că ele nu constitue o
antoridă pe Op. acusuţiane a arăta şi
cri—mă,
spune cari ai fost acele cuvinte, a pune altele asementa, a face în fine tâte îudreptările ce ar voi în
acel interogutoriă, priimind ca pe un asemenea

interogatorii ad-hoc făcut de On. procuror general,
să se susție acusaţiunea şi să fie judecat de D-v.

—
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Dar sa mal vădut 6re în interogatoriul unui acu-

sat o stergere

sei

adăogire

făcută

de

dânsul, a-

tacată de fals, pe cănd interogatoriul constitue
proprietatea inviolabilă a acusatului, dreptul
săi de
apărare, dreptul de 1 preschimba și lepăd
a chiar
în total, mai cu seamă cănd un acusat este
interogat ca Candiano, sub imperiul terdiei
Și al torturel cum sa întâmplat cu coacusați! sei?
Acesta
este falșul prevădut de legea penală?
Să bine
voiască a ne spune în conștiință învăț
atul şi înteligentul procuror general car6 cuno
sce ce este
falşul și elementele lui după teoria
legei penale,
-sa scie căt este de neîntemeiată acest
ă nuoă
acusațiune; cu tote acestea Cand
iano
de va
fi achitat de D-vâstră, va fi reținut
în temniță,
ori-ce considerațiune de dreptate va
lipsi în facia
dorinței nemărginită u puterei de
a vedea în veri

pe acest cetățen

în închisâre.

Cu acâstă

sistemă
infernale de falg în interogatorii
cetățânul. nevinovat nu va putea scăpa nici 0 dată
. — Îndată ce
justiţia va veni s61 declare nevinova
t, s'ar sterge
ceva din interogatorul s6ă, ar înce
pe 0 nucă instrucțiune de falș, și în agiunul
unei judecăţi sar
face o nucă stergere,

un nuoă

interoga

torii, o
nuoă arestare preventivă, şi nevi
novaţii achitați
ar peri ast-fel în închis6re.
lată constituționalismul , iată
dreptatea guver-

nului de astă

-di, care este
cetățenii se bucură aflănd decoprins de mănie cănd
căderea lui, şi care
are âncă curagiul

de a le face din ac6sta o
crimă.

Acusatul C 7. Grigor
escu : In căţ privesce
pe acest cetăţean, vam
dovedit cu Ocasiunea ap
&-

—
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ce temeiii
rărei generale, cât este de lipsită de orii și resacusaţiunea ceise aduce, şi cum patima numa
dal tiri pe
bunarea a putut să înpingă pe vrăjmașii sei
um ați
banca acusațiunei. El nu a luat parte, prec
a luat
vedut la săvărşirea materială a faptului ; nu
preparte nică la pretinsa să! &rşire intelectuală, la
acusatinsul complot, după cum ne dice însăși
unit
Sa
țiunea, de 6re ce a remas la părere; nu
, că
"cu colegii sei, şi cu tâte acestea este culpabil
ii
are idei revoluționare şi nu cugetă ca puternic
nea
gdilei ! Neavând nici o probă contra lui, acusaţiu
se servesce

cu un apel ce Grigorescu

a făcut că-

8
tre alegători, cu mult înaintea faptului de la
oral,
August, tipărit de membrii comitetului elect
cănd
Dar
din care şi acel cetățean tăcea parte.
coacest apel este iscălit de toţi membrii acelui
,
tele
mitet electoral, el coprinde numai sentimen

ideile, cugetările lui
este cea mai mare

C. (Grigorescu 9... Și acâsta

crimă,

dupe

teoria acusațiunei!

In fine am văgut că sa adus, ca dovadă contra lui, o cartă de visită a D-lui QC. Gingulescu,
prin care acesta felicitândul cu ocasiunea dilei sale
onomastice, îi ur6să reahsarea scopului ce ui mare.
Intrebat martorul înaintea D-vâstre ce a înțeles
viprin acâstă espresiune, a respuns că a înţeles
re
itorea căsătoriă a D-lui C. Grigorescu, desp
On.
ă
strig
— Nu se pâte,
care ar fi fost vorbă.

procuror general, nu se pote ca unul din scopu-

vile cele mari ale cetățânului

Domnilor! A trebuit

să trâcă

se fie căsătoria! Ei

prin

Nemţii, Muscalii, Turcii şi Tătarii pentru

acestă ţeră,
ca să cadă

aşa de jos o parte din societatea Romănă, s6 se
găsâscă omeni cari se desconsidere ast-fel ca On.

—
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D. procuror general, acâstă

stituțiune |

Ori cât ar fi fost însă

mare

şi nobilă in-

de lovită prin

corupţiune.

și desfrînare ori ce aţi dice de dânsa, D-le
procuror general,
totuşi burgesia şi sătenul

Romăn, în cari a mai

de virtute străbună,

mare

şi mai

remas

tradițiunile şi ideile

vor privi căsătoria ca cel mai

însemnat

din

scopurile

cetăţenului.

Și întradevăr, D-lor, ce pas este mai mare şi
mii însemnat în viaţa omului de cât săsătoria,

unirea a doue ființe în scop de a împărtăşi

îm-

preună bucuria și necasurile vieţei? Ce este mai
înalt de căt acest simbol-al unităței divine ce se
reveleagă prin acâstă instituțiune în viața omului?

Dar daca nu

credeţi că căsătoria

este scopul

cel mare al cetățânului atunci care pote fi acest
scop, D-le procuror general? Resturnarea guvernului şi căderea dinastiei ne dice actul de acusațiune! Daca acesta este. modul de vedere
al acusatorilor noștri, noi protestăm înaintea
D-vostre
contra acesior idei, cari dovedescă că vrăjmaşii
adevăraț

i ai tronului nu

sunt în mijlocul

nostru,

ci între aceia ce protesteagsă necontenit
de devotamentul şi iubirea lor către dinastie
și către Domnitorul

Romănilor.

lată numai cele ce am avut de dis în
privința
cetățenului
mentul
țean

C,

lomăn,

stimat

7.

Grigorescu,

şi onorabil,

care

nedreptate înaintea D-vâstre.
Acusat

deputat

în

parla-

represintant al Ploescilor , cetăeste

tirit

cu

aţăta

ul, „Ha
Radu Stanian:
unul din pretinşii autori principal Acesta este ăncă |
I-ai revoluţiunei
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din cetățenii

dela 8 August, căci el “este unul

ce se bucură de multă

stimă și iubire, care are

concetățenir sek

multă infiuință şi autoritate între

din Ploesci, şi prin urmare trebuia lovit și el pen“tru ca puterea să-și potă resbuna pe deplin asupra acestui oraș. — În casa lui, ne ice actul de

acusaţiune, s'a făcut complotul. Dar aţi. vădul, că
46tă basa acusațiunei în acestă
norocitul Comiano, al cărui rol
în acâstă tristă împrejurare. Ei
dit la munca silnică pe viață,

privință este neîl cunosceţi acum
bine! acest osănrespunde înaintea

nu scie ce sa vorbit la Stanian, și

D-vâstre că

nw'şi aduce aminte ce pers6ne erai acolo în acea

seară, —

Cu

acâsta

on:

voesce

acusațiune

a sta-

pili pregătirea 7evo fină în casa lui Stanian şi
participarea lu la complot şi la cele petrecute în
dioa de 8 August? Dar ideia că a tost o întrupire la Stanian în acea seară cade de sine prin
coniradicerea faptelor ce resultă din actul de acusaţiune şi a celor aretate de însuși martorii a-

cusațiunei înaintea D-vOstre. La 'Stanian se pretinde că a fost în acea seară o întrunire care afținut pănă la 12

greşit şi Radu
făcea

întrunirea;

Stanian

a fost

ore n6ptea, şi în care a fost ne-

Stanian,

stăpânul casei

dar tot acusaţiunea

cu conspiratorii

otelul Moldavia, şi stăpănul

ne

în acea

unde

se

spune

că

seară la

otelului adus ea mar-

tor de către acusuțiune declară înaintea D-v6stre,

că Radu

Stanian

a fost în acea

șeară

de la 10

ore în birtul ge şi a petrecut cu amicul seă
Chiriţescu cu musica pănă la 9 ore dimineața.
Va să gică, în casa lui Stanian n'a putut avea

loc în acea seară nici 0 întrunire,

căci daca ar fi

—

fost ast-fel,

cată în acea

precum

întrunirea

spune
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de la dănsul,

seară după

cea

de

la

fiind convo-

Grigorescu,

actul de acusaţiune, a“trebuit se

„fie la o oră înaintată. Conspiratorii Sa retras
de
la Stanian la 77 ore, dice actul de acusa
țiune ; .
dar cu doue ore înainte Stanian şi Chiriţescu
erau
la otelul . Moldavia,
unde a stat până la 5 6re
dimineaţa, ne spune martorul acusațiunei!
El nu
a
fost dar

la domicliul

seă

cănd

s'a discu

tat și
hotărît cele ce se pretinde de acusaţiu
ne, cănd
Sar putea proba în mod incontestabil
că a fost
întrunire la dănsul în acea seară, Admi
tănd însă .
că a fost o întrunire la el și că ar
fi adeverate

cele ce se pretindă că sa petre
cut acolo, totuşi,
D-lor Jaraţi,

nu sunt elementele cerute pentru
ecomplotului. Dar el a iost dimi
nţa în
mulțimea ce se adunase pe ulițe,
Sistența

nea. Acâsta o spune și acusatul, gice acusaţiucru prea firesc : curiositatea singură și este luPa îndemnat la acesta. Dar și curiositatea
este o crimă în
sistemul acusațiunei vis-a-vis de
aceşti omeni!
Apoi chiar de ar fi făcut parte din
mulţime, cu
scopul ce-i
atribue

acusațiunea,

unde

este legea.
şi bunul simţ care să osăndescă
pe un cetăţean
ce se retrage singur, pe cănd
legea chiar pentru
cetele organisate cari ar avea
de Scop crima de
care se acusă acești cetăţeni
astă-di, nu pedepsesce de căt pe acei ce vor fi
armați și se vor

și în urma refusului de a
se
nile făcute de autoritate, dupe retrage la somațiucum vorbesce arţ,
178

din codul penal! Dar atu
nci toți căţi ati făcut parte din mulțimea
ce a fost amăgită de
a-
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cea depeşă falşă, şi cari sai retras de sine
l&ră îmtimarea autorităței cănd ai înțeles cursa,
toți sunt vinovați în ochii D-lui procuror general! Ciudată logică ar fi una ca acâsta, dar mai
ciudate ar fi consecințele. Dar să lăsăm deducțiunile ce am

putea

trage

dintr'un

asemenea

tem de acusațiune şi s& ne ţinem de

faptele atestate

sis-

aprope de

de însuși martorii acusaţiunei:

Un stimabil funcţionar, şeful serviciului postal,
D. Zotu, declară înaintea D-vostre, că. a vădut pe
Stanian şi Chiriţescu venind diminsța la postă şi
acești ceţățeni erai. ca și dănsul coprinși de mirare vegănd cele ce se petreceaii în Oraș Un alt
martor, -an birjar, spune, că a plecat în dioa de
8 August dimința la 9 Gre cu Chiriţescu. Cum?
Un cetăţân ce ia parte la revoluţiune, dupe cum
O numesce on. procuror general şi care o vede
triumfănd

cu atăta

înlesnire,

pleacă

din

oraş şi

nu stă pentru a se bucura de rodul ostenelelor
sale? Dar el a fugit dice acusațiunea la comuna

Stănceşti, cănd a aflat că vine oștirea. Acâsta nu
esțe adevărat.

La 9 6re

cele petrecute la Ploesci,

abia

guvernul

aflase

dupe cum ne spune ac-

tul de acusațiune; cum dar la aceiași Gră ai putut cetăţenii se afle că vine oștirea, mai cu semă
cănd ea a venit toomai seara? Nu este şi nu pote
fi esact că Stanian a fugit căci, daca voia s€ fugă,
nu se ducea la Stănceşti, unde îl putea negreșit
să-l ajungă urgia guvernului, ci ar fi plecat peste
fronțieră avănd chiar în bozunar pașaportul cu
oare se dusese la băi cu familia, și de unde se
întorsese în ajun, pașaport pe care laţi vădut,

căci

|
A

Pa presintat

înaintea

D-vâstre. Acusaţiunea

4

—
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a căutat se pue pe acest acusat în contradicțiune

cu amicul seii Chorafescu cu care a plecat împre-

ună în acea di, în privința esplicărei plecărei lor
din Ploesci. Acusatul Stanian a căutat se esplice

fuga sa, dice

acusaţiunea, declarănd că a fost lu

petrecere la o rudă a sa la Stănceşti, pe câul
Chiriţescu gice că a fost la un botez. Dar daca căgătoria nu este scopul cel mai mare al cetăţeanului, după on. procuror general, nici botezul unul nuoii născut nu este, cel puțin o petrecere,o
veseliă, în sînul unei familii? Acusatul vau presintat chiar actul autentic de botez din acea di,
pentru ca să vă dovediască că a fost în adevâr
un botez și după noi o petrecere la Stăncesti.
Acusaţiunea pentru a mai constata ăncă că acu-

satul Radu Stanian a fugit din oraș, a adus murtor pe birjarul care Pa condus şi care cu tote a-

cesteanu declară aci înaintea D-vâstre, că
acusatul i-ar fi spus, că sunt fugiţi, precum dlice actul
de acusaţiune,

Dar să primim că acusatul Stanian a fugit
din
oraş, unde este crima? Și cel ce tuge de groaza

puterei, care persecută

pe toți cetățeni! fără a res-

pecta nu numai legea dar nici - chiar
sentimentul
de
umanitate,

caror general?

şi acela este culpabil dupe D. pro.

Și acest instinct; de conservaţiune

constitue o crimă în facia acusațianei?

Vedeţi D-lor, că în facia acestor
puternice nu mai am trebuință să vorbescdovedi
de martorii
aperărei car! aii depus în fav6rea acusatului,

Nu pot termina cu apărarea acestui.
acusat (&re
a nu căuta să lămurese ăncă
0 frasă din actul de
acusațiune

relativă tot la

învinovăţirea adusă Ce-

)

—

Radu

tățânului
martor,
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V&d în acel

Stanian.

act că un

St. Şoimescu, ar fi mărturisit, că Radu Sta-

nian în dioa de 8 August purta o mică halebardă
(toporaş) ce .cumpărase pentru a tăia zahar; şi că
i-ar fi dig, că are se taie cu ea capete de zahar
-

nemţesc.

Ce însemneasă încriminarea făcută acestor cu-

vinte în actul de acusaţiune relativ la o pretinsă
A
revoluţiune ?
Face D. procuror general din aceste cuvinte
cetățenului Stanian o învinovăţire de resturnare a
formei guvernului și căderea. dinastiei! Noi eredem că în vîrful piramidei constituţionale a Statului Romăn, se află un cap și o inimă de Româăn ; şi daca protivnicii noştri credă din contra,
că

Domnitorul

],

Carol

Domnitorul

Romănilor

este neamț iar nu Romăn, protestăm în contra a-

cestei idei, care acreditănduse de puternicii dilei,
âr aduce resultatul primejdios d'a se însțreina di-

nastia din inimile Rămănilor.'

Acusatul G. Chiriţescu: Acest cetățean, advocat din

sa aperat

Bucuresci,

singur

înaintea

D-vostre; aţi vădut înșivă cum a desființat totă
temelia putredă a acusațiunei, dovedind chiar ne-

potrivirile ce esistă între actele instrucțiunei și fap-

tele a.etate în actul de acusaţiune, nepotrivri
cari nu găsescii altă scusă de căt în ura ce se

hrănea de mult timp de puternicii dilei contra acestul cetățean, pentru

că a denunţat prin presă

abusurile și ilegalităţile ce se comitii de deosebiți

funcțiorari

fie cineva

credincioşi

duşman

al givernului.

al dreptăţer

Trebue

să

şi al adevărului
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pentru a învinovăți pe cetățenul GQ. Chiriţee
care lace de done luni în închisore vădă u,
nduși

tote interesele profesiunei sale în para
lisare şi do„Yedind cu curagiul nevinovăţiei, caus
ele cari îl facă
a fi urmărit de putere. — |
Acusatul
Stan Popescu: Acesta este iarăşi unul din şefii cei mai priacipa
li a! mişcărel,
glice actul de acusațiune, el a fost
în capul cetei

resvrătitore, aleturi cu Candia
no.
Mai ănţăiu de tote, trebue
se cunosceți,

D-lor
jurați, cine este Stan Popesc
u.
Stan Popescu,
fiă al opincei, fii al venerabilulu
i
preot Constantin duhovnicul din
comuna Breasa, plaiul Prahova, judeţul Prahova,
este acela care a luptat
în Polonia, în resbelul pent
ru independinţa ei,
Și în

talia cu Garibaldi, acest; soldat
a] libertăţei şi
al Demoeraţiei moderne; şi pute
rea a maltratat
prin tortură, prin
lovituri de ştreanguri ude pe
acest
cetățean care a dat pildă
de curagiul cu care Romănii sciăi să lupte, jertfind
chiar viața lor, penira ideile cele mari, pentru
naționalitate , pentru
libertate şi pentru tote drep
turi
le omului, EI a
fost groznie bătut în
întunericul

Sorel sale și a respuns cu

resignațiune stoieă

la acâată

se înțelege de sine

că nu

Un ast-fel de caracter

beciurilor

dispreț,

îujosire

acâsta este un îndestulatorii

pote

aretat o

a puterei,

se aibă

concetățenii

motiv

se f& urmărit cu atât
a înverșunare
tern
icii diler,

închi-

dar, un ast-fel de bărbat

legitimă stimă şi iubire
între

Și el este unul din

a

de

pentru

cât o

gel, şi

de către

ca

el

pu|

aceia cari ai fost vic
tima

—
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înşelăciunel: el a fosi, la Stanian, dice
unea

dupe

acusaţi-

declarațiunea lui Comiano, care îna-

intea D-vostre a gis cu tote acestea că nui

a-

duce aminte cine era acolo; el a fost în capul
mulțimei care sa risipit tără nici o neorănduială
şi f&ră intimarea

uutorităţei, fapt care nu constitue

nici 0 crimă în facia legei. Dar atunci care este
crima acestui cetățean în facia guvernului ? Crima
lui este că înşelat fiind și dânsul

de nontatea ce

sosise din Bucuresci, s'a bucurat și el de căderea
regimelui împreună cu toți tovarășii sei de nenorocire, şi putem dice mai cu toţi cei alți cetăţeni din Ploesci, carl nu sunt înaintea D-vâstre,
El a pus c6dă steagului Romăniei, dice actul de
acusațiune şi învinovăţirea lui cea mai. mare este că
ar fi strigat, după cum arată unul din martorii
ei: „Ura! am scăpat de nemți.“ Acest martor,
funcţionar al guvernului, a spus înaintea D-vstre,

că vădănd mulțimea, a credut a fi o manifestațiune
contra nemților cu Ocagiunea resboiului. Unde dar
este crima unui cetățean Romăn în acest strigăt, în
acâstă esclamaţiune, care este un simţimânt Isgiuit de bucurie pentru ori-cine simte bătănd în
„peptul săă o inimă adevărat Romănă? Ce însemnâsă în actul de acusaţiune învinovățirea ce
se aduce unui cetățean de a fi pregătit steagul
Romăniei aleturi cu aceea de a fi strigat: „ural
am scăpat de nemți 1“ Nu cum-va puternicii gilei
ati legat s6rtea steagului Romăn de sortea nemților, deslipindo de aceia pe cari îi iubim din
inimă pentru legături de sănge, de tradiţiuni şi
de recunoscință? Nimic nu va putea întorce cu
tote acestea pe Romăni, de la simpțimintele lor
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firesci și legitime către nenorociţii lor fraţi de
acelașiu sănge din Francia.Ce voiţi D-lor? Romănul nui Weamţ, după cum nici Neamţul nui

Roman; acestă manifestare pleacă din inimă şi o
asemenna cercare din partea puternicilor dilei de
a nemți Romănia, este o crimă de înaltă trădare
contra Domnitorului Romănilor, care nu pote înpărtăși de căt vederile și sentimentele lor şi care
este Romăn o dată ce sa hotărit a lua în mănă
destinele patriei nostre.
„ Crima acestul cetățean este ăncă că umbla cu

cocarda în pept atribuinduși calitatea

de

Poliţaii.

__Dar de cănd a purta o cocardă este o crimă?

Cocarda

cu culorele naţionali este semnul esterior

ce purtăm pe peptul nostru cănd simţim o bucurie de Romăn, căci în peptul nostru bate inimă

Romănă;

în ce constitue

acâsta o crimă? — Stan

Popescu, dice acusaţiunea, îşi atribuia Singur ca-

litatea de polițaiă. Ce acusațiune Copilăreas
că !
„ Pretindeţi că acest cetățean în acele
momente
de fericire pentru dânsul s'a credut
poliţaiă, dar
fără a face nică un act în această calitat
e pe care
şi-o atribuia singur, şi îl considerați
pentru acâata
culpabil, şi cereți pentru dinsu osinda
reelusiunei?

Se credea. poliţaiă?

Dar ce aveți cu

fantasia

omului ? Fantasia este şi ea o crimă
în ochii D-y ?
Bi

pocii să mă cred în acest
moment împerat ;
acâsta pote să mă facă
ridicol, nebun, dar nici
de cum criminal. Am veEdut
în streinătate ua gpital de nebuni stăpăniţi
de mMonomanie, unul dinîr înşii se credea Napoleon
cel mare, erâ singura ideă care se învărtea necont
enit în mintea lui,
cu t6te astea el nu era în temniță,
și

ci întrun

_
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ospiţiu de sănătate. Înţeleg, daca D. procuror general ar dovedi că ideia ce dice că a esistat mo-

mentan

în capul

cetățeanului

Stan

Popescu se

îavirtesce şi astă-di necontenit în mintea lui, înțeleg, dic, să pretindă că este un smintit, stăpăpănit de monomanie, un om ridicol, un nebun
ce trebue să stea întm”o casă de sănătate; dar nu

să câră ca pentru o ideiă ficsă şi momentană, acest cetățean să moră în puşcărie.
Sfirşese cu apărarea - lui Stan Popescu prin a
dice că nu este esact cum că ela tugit la fabrica
lui Mehedinţeanu, căci acel loc este ca un fel de

domiciliii al seii, unde adesea se duce și şade, acolo își avea o parte din afacerile cu care este însărcinat din partea casei Mehedinţeanu,
în adevăr a şi fost arestat.
Acusatul

tățean

Petre

Apostolescu.

și acolo

Acest

ce-

s'a apărat şi el singur și ați văţlut că tă-

găduesce şi dânsul ca şi Stan Popescu că ar fi
comis vre-o crimă în acâstă înprejurare. El nu a
negat, ca Stanian, Qice acusaţiunea, chiar esistonța

vevoluțiunei, dar întrebănduse daca a fost la Gri-

gorescu a respuns: de care Grigorescu este vorba,
căci sunt mai mulți? Ela fost cu tâte astea la
C. T, Grigorescu după cum decleră Comiano și

Gingulescu; şi a merge în casa acestui stimabil
cetățân ce nu împărtășase opiniunile guvernului
este o crimă dupe onor. acusațiune; — Dar acel
nenorocit Comiano aţi augit singuri, declarănd că
nuși aduce aminte eine era la Stanian şi Grigorescu. Giugulescu martorul acusaţiunei, declară

înaintea D-vostre

că la

Grigorescu

nu sa vorbit
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în acea seară nimic din cele ce se pret
inde de
acusațiune. Care este dar crima acestui cetăț
ean

chiar de ar fi mers

la Grigorescu!

Era măcar

scris de autoritate pe porta acestui cetățean
:

„/n-

trarea este oprită“, sub pndeapsă de 10 ani de
reclusiune ?
EI a fost la otelul Moldavia, mai dice acusa-

țiunea; dar antreprenorul otelului, martor
adus
de dânsa a declarat înaintea D-vostre că
nu a

vegut în acea seară în birtul

sei pe cetățeanul

P. Apostolascu.
„Pe lăngă acestea se mai dice că el
a fost în
mulț
imea

ce se preumbla

pe

ulițe.. Acâsta: de ar

fi esact, unde este crima? El a plecat

ca şi toți
din mulțime înainte de a se areta auto
ritatea; aflarea sa în mulțime, chiar de ar
fi constatată nu
constitue nici o crimă sei delict
în facia legei și
a moralei: Causa urmărirel luj
este ca şi a tutulor celor

alţi; s'a hotărit ea cu
să lovească tot, ce este mai liber acest, proces să
și independinte
în
Ploesci,

credând

că acestă cetate îşi va plec
a
până în sfirșit capul de Sr6ză
s6ii desperare; altmintrelea nu s'ar

fi cer&nd osinda

atător cetăţeni
stimați și onorabili, aducăndu
se pentru învinovățire fapte nevinovate, a
căror ființa chiar este în-

chipuită.

Acusatul Titu Bălace
nu.
Acest cetățean
este unul dintre sub-prefe
cţii numiţi de Candiano
;
trebue dar şi-au dis put
ernicii dilei să fă o
personă de încredere a sa;
tre
bue
pri
n
ur
ma
re
Ccusat, căci şi d&nsul
aluptă în contra desfrî
nărei

-
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și abusurilor puterei. A fosf și el cu mulți cetățeni în: căpnl mulțimei şi cu dănsa pretutindeni.

EL purta steagul revoluhonara'or, după cum a-

testă nenorocitul Comiano; în

fine

D.

Anton

A-

rion Va găsit dormind, dice acusaţiunea, pe o canapea la Grigorescu; şi acestea tâte sunt crime.
Precum vedeţi, D-lor juraţi, în acestă sete de
acusaţiune, tâte sentimentele şi tâte mişcările cele
mai nevinovate ale omului constituescă fie-care
o causă de învinovăţire. Sunt criminali cei ce
cugetă, sunt; criniinali cei ce se bucură, sint criminali cei ce umblă cu mulțimea de curiositate
s6u de frică; sunt criminali cei ce se ascundi şi
cei ce fugi de tortură şi de terorism, cei ce se:
mișcă, şi cei ce dorinii, Un praot se învinovăţesce
peritru că purta

crucea;

Titu Bălăcânu

este cul-

pabil pentru că dormea în casă la Grigorescu şi
pentru că purta, ge dice, steagul revoluţionarilor
în mulţime; însuși steagul Romăniei, de ar fi a-

vut suflet, lar fi târit înaintea

juraților

pentru

crima de înaltă trădare!
În fine ultima învinovăţire a lui 'Litu Bălăcânu
este că a fost numit de Candiano Popescu subprefect şi a priimit acest ordin de numire. Dar
unde este crima că acest cetățean audind de căderea guvernului și vădănd numirea unui noă pre-

fect, a priimit şi el un post cei sa oferit? Respungănd încrederei sefului cel numesce este în sine
faptal cel mai nevinovat şi natural. Și apoi daca
priimirea postului de subprefect este o crimă,
Candiano a numit șase subprefecți şi numai doi
vedemiă pe banea acusațiunei; pentru ce acestă
alegere între criminalii de acelaşi categhorie, ce-

rând

pentru

unii pedeapsă, pe cănd altora
se a-

sigură inpunitatea?

Daca vină este, toți sunt vino'ați de o potrivă. De ce
dar nu i-ați adus pe
toţi înaintea juraţilor ? Este
acest fapt nevinovat? Daca este nevinovat
, atunci pentru ce îl
aduceţi ca probă

pentru a cere osîndirea numa
a unora din culpabili? Unde
sunt cel alți ? Parte
dintr'inșii au fos

t aduși ca martori de căt
re acuSațiune pentru a agrava pos
ițiunea celor ce sunt
în închis6re, parte ai Scă
pat de furia acelor ce
ai făcut instrucţiunea pri
n mijlâce ce nu mai
aminţese, căci ele se cu
nosc îndestulă în acestă
nenorocită înprejurare.
Acusatul

Tache

Drăg

hicenu : Acesta este
acela care ajucat un rol
mai activ în mişcare, dic
e
acusațiunea, EI a fost
la Stanian și la Grigoresc
u,
el a fost la otelul Mo
ldavia de a anunciat
pe
conjuraţi, cary așteptaii
acolo ca să îuceapă
mişcarea,
Dar âncă odată

vs dic, D-lor Jjuraţi,
că ducerea în casele cetăţenil
or este un fapt perm
is
de lege,şi ăncă odată
vă
am
in
te
sc
,
că nenorocitul Comiano înaint
ea D-vostre declară,
că
nuși aduce aminte bine
în acea seară (7 Au cine era la Grigorescu
gust), că acolo era
mai
multe persâne şi că în
casă la Stanian crede,
craă aceleaşi persone,
că
cari aă fost Şi la Gr
igorescu. D. Gingulescu,
martorul acusațiunei
și D,
Cristache Colea, mart
orul aperărei, declar
ă, că
în acea geară a fos
t la Grigorescu ,
că acolo
Du erai de căt vre
-o trej pers6ne,
întra cari
nici de cum acest
acusat, şi că nu
sa vorbit
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de căt despre resbelul franco-prus de astă-di.;
vi S'a aretat ăncă chiar depeşa ce Grigorescu
priimise în acestă

privință

și care

anunța

eve-

nimentele importante de. pe cămpul resboiului,
cari ati fost singurul obieci al acestei convorbiri nevinovate. Martorul acusaţiunei, Panaitescu,
antreprenorul Otelului, declară,

că el nu a văgut

pe nimeni intrând în birt se spue ceva celur ce
erai acolo, şi că chelnerul i-ar fi spus că a
vădut, că cei ce şedeaă în birt cu lăutari ai
stat până

mișcarea
neaţa,

la

5 sa

6 ore dimineaţa,

pe cănd

se pretinde că a fost la 3 6re dimi-

Nu face nimic

sţiunel ; Grigorescu

t6te acestea înaintea acu-

este inimicul

actual, Candiano asemenea, și

guvernului

Drăghiceanu ca

amic al lor şi ca unulce a dat pe faciă prin
presă abusuri şi. ilegalităţi ale unuia din martoii acusațiunei, D. Popovici, fost perceptor, acum
controlor, care lua de la cetăţeni birurile de căte
două şi trei ori, sunt criminali și trebue se scape
societatea de dânşii trimeţăndu-i la ocnă.
Acest cetăţăan se învinovățesee ca şi Titu

Bălăceanu, că ar fi fost numit sub-prefect de Candiano şi a luat posesiune
acâsta

este în sine

de postul săi;

dar

forte firesc şi nevinovat: se

vestesce prin o depeșă falșă căderea unul guvern,
se numesce un noi prefect; acâsta la r&ndul
seii numesce şi dânsul nuoi sub-prefecţi, îl instalsă şi dânşii iati în bună credință posesiune
de postul lor; ei nu facii de căt a'și îndeplini o
datorie, cel puţin mal mult de căt procurorul, de
căt judecătorul de instrucțiune şi de căt toţi cel alți
funcţionani, cari vedână cele ce se peirecă în dioa de
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8 August, stai cu mănele încruc
işate favoridăna

prin neîndeplinirea

datoriei lor realisarea faptului, în loc de al opri de la cel
ăntăiă pas; căci
daca

evenimentul

Nici o urmare

de

tristă,

la 3 August

dacă

săngele

n'aă avut

nu

s'a vărsat, daca liniscea s'a păstrat, acâ
sta se datoresce

tot acestor

cetățeni

pacinici,

întemnitaţi,

și nici
cum autorităţei, care cu bună scii
ață scă din negligență a făcut totul oa să ved
em spectacolul
sfişietor al resbelnlui civil. Neviuo
văţia acestui
fapt imputat lui 'Pache Drăghicân
u este atăt de
vădită în căt însăși acusațiun
ea

minali

uumai

Candiano,

doi

ceea

aduce

din subprefecții

ce dovedesce

ca

cri-

numiţi

că este

de

un mobil
în acâstă acusaţiune, şi acest
mobil este esterminarea amicilor lui Candiano
Popescu, a cetăţenilorii independinţi, curagioși
şi stimabill din
Ploesci, cari luptă necont
enit contra abusurilor
și sunt cu drept cnvănt
între: cel nemulțumiți
de purtarea guvernului
actual.
Ceea

ce

însă

constitue

o

acusațiune şi mai
copilărească adusă acestu
j cetățen, este că el
ae fl poruncit cocardele
cu culorile nahonule ; dar
daca și acâsta este o
crimă, ea nu are fiinţă
în
persona acusatului,

Dommiş6ra

se: dice

Păunica,

Aţi audit singuri pe martor
a,

în actul de

care

le-a

cusut

dupe

cum

acusaţiune, — declarănduvă

că ai venit doi donani
la

magasinul unde lucreasă, să comande coc
arde, dar că nu scie
cine
subit; întrebată de on,
procuror general dacă
vedându'i i-ar

cunâsce şi respundănd
afirmativ,
puinduise în vedere totă mul
ţimea acusaților, mar-

tora

a declarat

că nu

este

nici unul

din

cei ce

Ec
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sunt acusaţi înaintea D-vâstre în acest proces de

pretinsă rovolupuume. Nu este, precum vedeţi, D-lor
juraţi, mici un singur cetăţân independinte de guvezn,

nici chiar

un singur

funcționar :cu „GOn8CI-

ință de datoriele sale, care să nu

depue in fa-

vorea acusaţilor.

Acusatul G. iLazărescu : Acesta a tost unul

din agenţii cer nai:devotaţi și lui -Cpndiano, dice
acusaţiunea, şi acâsta în facia guvernului, este o

crimă din partea lui. El venia, ni se dice,
la otelul Moldavia se anunţe pe conjuraţi, cu t6te

că martorulă M. Panaitescu pe care

acusațiunea n'a declarat nimic

se baseasă

în acestă privinţă -

înaintea D-vostre. EL'a fost pe la 3 6re însărinat, se dice, aînlocui pe Guţă Antoneseu grădinanul la'telegrat şi i se face

din acâsța

o culpă,

ca să pâgiască
mal cuseamă că-ar fi aşedat santiriele

casa banilor, ordonândule tot odată să încarce spuscile

fapt care se pretinde că esistă, și în care on. a-

cusaţiune vede -o crimă, pe cănd noi vedem îndeplinirea unei sfinte datorii. Întradevăr, D-lor,
Lăzărescu era amicul devotat al lui Candiano, el
a fost ca şi toți cei :alţi: induşi în arâre. despre
căderea guvernului din Bucuresei și numirea lu!

Candiano ca prefect; -el a fost în mulțime, fie de
bucurie, fie de curiositate, el a fost însărcinat de

Prefectul Candiano, —pers6nă pe care «el o stima
a
cu deosebire, —să meargă la telegraf pentru

observa ca

nu .cum-va rei-voitorii, pungașii, —îu

aşa înprejurări grave, —s8 aducă vre-o pagubă la

averea „publică ; a priveghiat cu sfinţenie la pada
ei, aşa în cătun paiă măcar n'a fost atins. Este

6,

-

Ac6sta un fapt vinovat, o cri
mă? Ne adresăm la
bunul simţ al D-vostră și
al însuși On. ' magigtraţi, cari sus
țină

acusațiunea, ca să ne respun

de căpetenie însă ce se adudă,
ce
acestui cetățean este, că el
ar fi dus maj
Învinovăţirea

orului
Polizu o depeşă falsă, sub
scrisă Ion Brătianu ca
ministru,
prin care ge pretinde că

Candiano ar 6
voit să-l antrenese în mnișca
re; şi acesta se pretinde că a fost mărturisită
de însuşi Lazăreseu,
Vom veni cu ocasiunea aperăr
el ce vom face ce-

tățeanului Mitică Călinescu car
e se pretinde că a

Scris acea depeşă,

să dovedim, că daca ea
este
falsificată, ea este tot; de către
aceia cari au falsificat pe aceea ce vestea triumf
ul definitiv al libnrtăţei în Romănia şi cădere
a guvernului de aStă-gi. Ne mărginim acum
a dovedi că nică o
asemenea depeșă nu a fost
dusă de acusatul LăZărescu și interogatorul
prevenitului pe care se
bageasă acusațiunea este
stors prin crimă, prin
violenţă și prin torture,
Cetăţenul Lăzărescu fiindcă era şi el amic şi age
nt devotat al lui Oan
diano a fost maltratat,
bătut grosnic, în pivnițele
casarmei dorobanţilor,
cu ștreanguri ude, dup
ă Sissemul constituțional al
Engliterej, — despre car
e ne
a adresat procurorul
ui a fost ruptă, căc
i instrucţi unea acestui proceg
dovedesce, că cei
ce o făcuse
eraii poru

nciți şi hotăriți să

lovească, iară nici cum
s5 apere drepturile
cetațenilor. Lăzărescu
a fost
violentat, ca să facă
declarațiune, că a dus
depeşă majorului Poli
acea
zu, şi acusatul va
spus, că
procurorul Iorgulescu
a rupt în față-i intero
gato-
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rul prevenitului, pentru că nu conținea acâstă
declarațiune şi că a fost bătut şi sili; să facă altul. Sub

tortură şi de gr6ză acusatul ar fi spus

că a tăcut tote crimele, numai ca să potă scăpa
și adjunge cu viață înaintea D-r6stră, spre a protesta, în numele dreptăţei şi al nevinovăţiei
lui în
contra barbariilor ce a suferit în închisore.
Acest nenorocit cetățean a făcut înaintea D-vâstre

apel la memoria on. major Polizu, martor al acusaţiunei, care era faciă cănd plăngerea și intevogatorul seii ai fost rupte de însuşi procurorul
Iorgulescu, învităndu'] să declare pe on6rea D-sale
de militar, adevărul, şi D-sa a respuns că nu bagă
ondrea D-sale de militar în asemenea pricini.
Iată, D-lor juraţi, moralitatea acestui proces:

istoria mai tărdiă şi D-vostră astădi veți judeca
“purtarea guvernului în fața cetățenilor cari îndrăsnesci să se plăngă, se strige în numele le-

gti, contra faptelor lui.
Acusatul Guţă Antonescu, staroste de
grădinari: Acesta este cetățânul cu capul şi mânele cresiate de săbii, care a făcut 60 dile în
spital gi care trăgea să m6ră, precum a spuso
însuși Monitorul Oficial în relaţia ce dă despre actele de bravură ale agenţilor Guvernului, cu ocasiunea evenimentelor de la 8 August. Acest ne-

norocit cetățean, staroste de grădinari, este cunoscut guvernului
piuniloră

pentru

sale; părinte

caracterul şi curagiul. opide

7 copii, el a nesocotit

în tot Wauna amenințările, vexaţiunile Guvernului

şi însăși tortura care putea să-i ia viața și să lase
o familie numersă lipsită de singurul sprijin al
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esistenței

er; nu a fost alegere în Ploesci,
nu a
fost cas politie, în care Guţă Ant
onescu se nu fi
întemnițat, pen

tru că a avut curagiul să lupt
e cu
energie și f&ră sfială în contra guv
ernului. Sunţ cefățeni în Ploesci cărora guvern
ul le aplică istemul de întemnițare perpetuă, pre
cum este CandianoPopescu; sunt alții cărora le
aplică întemnițarea
periodică, cu ocasiunea ori cări
i alegeri; între a-

cești din urmă este cetățenul
Guţă

Antonescu. — Și
după cum astă-di în Francia
și Germania nu se
8ăsesce mai nici o singură
familie, pote, care s5
nu fi dat obolul sei de vict
imă resbelului pentru
patrie, tot ast-fel în Ploesci
nu este mar nici o
singură familie care să nu
fi dat prin întemniţare
obolul sei de victime ilegalităţil
or guvernului. Am

audit .acusațiunea vorbind
cu dispreţ despre acest
celățân, comereiante
onorabil, care trăesce cu
sud6rea

frunţei sale ; EI nesocotesce
ănsă persecuțiunea și disprețul ce i se
aruncă de D. procuror. General, căci are
consci
și stima și iubirea concetățe ința datoriei sale
nilor sei, ceea ce este
pentru dănsul
cea mai însemnată

iubesc şi ei și stimeg pe mod ondre, Da, D-lor,
estul cetăţean Guţă
Antonescu grădinaru, care
părinte de 7 copii și
fără alt mijloc pentru dânș
ii decăt munca lut, nesocotesce amenințăr

pentru

ile

a 'și îndeplini

și tortura lăsăndu”i în fom
e

datoria. sa către

ţâră, şi a
face să să respecte drepturil
e
lui
de
cet
ățean |iber. Îl iubesc și îl times
de
o
mie
de ori mai
mult de căt pe acei pret
inși nobil crescuți în desfrînări şi moliciune, cari
petreci Viaţa ruinănduși
averile moștenite,

au

ăncă

făcute nu se scie cum,
şi cari

tristul curagiii

de a se ateta

cu preten-
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țiuni la guvernarea ț6rei. — Acest cetățân, este unul din cei acusați de capi ai pretinsei revoluţiuni
de la 8 August.

El a fost, ni se dice, la Grigorescu şi la Radu
Stanian, deși el tăgăduesce acestă, deși martorul acusațiunei, Gingulescu, şi acela al apărărei, Christache

Colea, ambii declară, că Guţă Antonescu n'a fost
acolo, şi de şi însuşi Comiano, înaintea D-v6stre,
nu afirmă contrariulă zpuind, că nu'și aduce aminte cine era în acea sâră la Grigorescu și la
Stanian.
Guţă

Antonescu

este

cetățânul

însărcinat

de

Candiano cu pada telegrafului şi care a îndeplinit
acâstă îndatorire fără ca să se atingă
un paiă măcar din averea publică, şi
iru căt acest fapt este o crimă, şi
de revoluțiune, precum o numesce

de către nimeni
am dovedit înăncă o crimă
necontenit ac-

tul de acusațiune.
Pe lângă crima de revoluţiune, acest cetățean mai
are

în

contra

lui şi o învinovăţire

fârte gravă,

tentahvă de omor. Nu e destul că acest nenorocit
abia a scăpat
âncă

cu

viaţă

din

mânele

sbirilor, dar

tot el este şi omoritor. de omeni.

Pe

când

semnele loviturilor de săbii sunt şi adi pe corpul
lui,- abia vindecat după 60 ile
să să scusese acestă atrocitate,

de suferinţe, ca
el se învinovă-

țesce adi, că ar fi tras cu revolverul în dorobanțul care se luase dupe dănsul fiind-că fugea. Acâsta nu este adevărat. Guţă Antonescu cunos-

cănd că după constituțiune, libertatea individuală
este garantată, şi că nimeni nu p6tefi arestat de
căt cu un mandat în formele şi casurile cerute

de lege, vădănd nisce dorobanţi, veniți se-l areg-
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iese, a avut curagiul să le câră mandatul justiției; drept respuns la atâstă, cerere legitimă

i-ai crestat capul cu săbiile, căci așa se tace, se

vede, în Englitera, despre care ne vorbea Ono.
procuror General. Iată dar în ce constă şi acestă
crimă de tentativă de omor. El nu a tras cu revolverulîn dorobanţi, cu tote că ar fi putut forte
bine să facă acesta, fiind în stare de legitimă
apărare, Neadevărul faptului pretins de acusațiune se constată din însuşi deposiţiunile acelor
dorobanţi, făcute înaintea D-vâstre “Unul din aceştia, care se pretinde că a fost lovit în pept

de glonţul

revolverului,

întrebat fiind de Dv. în

care parie a fost lovit, puind mâna pe pept, respunde : în stânga; cel alt, care se pretinde că a

fost faciă şi a v&dut cănd a fost lovit tovareșul

sei şi în ce parte, întrebat fiind de D-vostră în
ce parie, puind mâna iarăși pe pept, respunde:
în dreapta. Cel ântăiă întrebat fiind cu care munta
era

înbrăcat,

respunde:

că

cu

acea

care

0 avu

pe dânsul înauntea
D-vostra, și care ați vedut că
nu conţinea nici o gaură de glonţ în partea
unde

se dice că a fost

ce Lai

povăţuii,

lovit, căci nu

sa găndit acei

că o să-i se facă acestă îutre-

bare, ce a venit d'adreptul și fără asceptare
de la
unul “din
D-vâstră,

Intrebat, apoi, la ce distanță a fost
lovit, respunde: „de aîi în perete;“ întrebat
ce sa făcut

„glonţul, rospunde : & zrecuf pron maântaoa
care era
udă de ploie și Sa oprit în cureoa
ce avea pe sub
manta; și când a deschevat înantaoa,
a cădut glon-

țul o. „Ruşine D-lor! Trehue să
plăngem vedănd
pe soldatul Romăn adus înainţea
Justiţiei pentru
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a fi jertfa minciunei și neadeverului. Este cu putință ca la o aşa mică depărtare, lovitura de-glonţ

ge tr6că numai prin mantaoa udă şi să se oprescă
între curea, fără a atingetrupul!! Vă pociă spune ceea
ce mi s'a intîmplat chiar mie la tirul județean:

Vădănd pe un amic, care se încerca cu un revolver la 250

metri, cât 6ra hotărâtă distanța tiru-

Iui cu puşea, am încercat și eii şi din întâmplare
am lovit în scăndură la No. 7, şi glonţul a intrat

tot în scăndură chiar la o așa distanță depărtată,
Cum se face dar, că de aici în perete, soldatul
a fost lovit cu glonţ mort de revolverul lui Guţă
Antonescull Fiind-că era mantaoa udă? Nu cumva s'a descoperit niscatva mantale, cari udânduse

aă proprietatea

de a fi impermeabile în protiva

glonţelor ? Am audit pe on: procuror general oriticând unele fapte ale amicului mei AlecsandruCandiano-Popescu, car! i se păreai imposibile, şi
dicănd, că daca acest cetățean ar putea să le facă,
D-sa ar fi cel ăntăiă care să recunâscă în D.
Candiano-Popescu o capacitate estraordinară și
War înclina înaintea lui. S& nă fie ertat şi nouă
în casul de faciă, a mărturisi mirarea nostră pen-

tru acest tapt estraordinar, susținut de acusațiune, şi a întreba de unde și cum sa putut pro-

cura soidaților
estraordinară,

glonțului

la 10

Romăni

mantale

cari udărduse,

cu

așa calitate

se oprescă puterea

paşi? Minunate,

întradever,

ar

A nisce asemenea mantale; Francesii şi Prusianii

cari sunt astă-Qi în resbel ar da mult cu mult
să afle secretul puterei lor, putere care a putut

învinge legile cele mai nestrămutate ale naturei
Vedeţi dar, D-lor, numai din acest singur fapt, că

—
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este de nefundată astă acusaţiun
e, făcută cetățeanului Guţă Antonescu!
Ast-fel, daca este o tentativă de omo
r, acâsta este
din

partea dorobanțului contra
acestui cetățean,
care pe lingă întemaiţare şi
bătăi, a fost siontit

cu săbiile fără milă, în cat îns
ăși

în pericol.

|

viaţa i-a fost

Acusatul Mitica Caline
lor, la apărarea cetățeanului scu: Viă, DomniMitică Calinescu,
El a

avut nenorocirea Să sosescă
de la băi în
Ploeşti, în dica de 7 August
, seara, cu tamilia
Să, Şi guvernul s'a folosit
de acâstă ocasie, pen-

tru al arunca şi pe dânsul în
închis6re, și a'i race
aceiași acusaţiune, Ise:sinţa
D. Manolachi Epureanu cu plă

smuirea acestei revoluții
a mers utât
de departe, în cât a câutat
chiar vremea Și locul unde putea să culeag
ă mai multe victime.
Astfel, din diferitele județe
tinde, că era Gre care agi în cari guvernul prelațiune, s'a ales Ploeştii,
de Gre ce este centrul
de mai mare nemulţumire contra regimului, şi
locul de trecerea cetă„ tenilor ce călătoreseiă pe
timpul băilor. Pretinsa revoluțiune din Ploești a isb
ucnit la
August, pe
timpul întârcerilor de la
hăl. Aşa pe lângă cetățenii din oraş sa putut
aresta și alţi Oposanţi ai
Suvernului de prin alte
părți,şi cari erai din întîmplare în Ploeşti; cetăţe
nii G. Cristescu şi Mitică Călinescu din Buc
urești; Dimitrie Mărgăr
itescu, Dobrescu şi Campin
iă din Brăila; nu mai
vorbesc de cetățenii Ion Brătia
nu,
Col
one
lul
Cre
ţul
esc
u
Anton Arion, Cornilis Lap
fost aruucaţi cu grămadaati, Ciocirlan ŞI alții, Gari ati

și fără nici un mandat
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în închis6re. Însuși ei audisem că între hârtiile
cetățenului Candiano sar fi găsit o listă de prefecţii revoluţiunei în județe, în cari listă figuram
şi eă, ca prefectla Focşani; acâsta nar fi fost o
crimă ; aşiii fi priimit a servi revoluţiunea cu bucurie,
și fiind-că cugetarea este liberă, dupe cum ne spune
on. procuror general, nu mă sfiesc a declara înaintea
D-v6stră, că n'am ştiut nimic, și daca mi Sar fi
propus asemenea lucru pâte așiă fi luat parte, căci voiii

lucra în tot d'auna pentru triumful libertăţei, chiar
pe calea unei revoluțiuni, daca altfel este peste
putinţă. Ei bine, D-lor, audisem despre găsirea
acelei liste, şi aşteptam din di în di să mă văd
aruncat în pușcărie; se vede însă că ea nu a esistat, şi dovadă puternică este, că mă vedeţi liber
înaintea D-v6stre, căci pentru acest guvern fără lege,
înaintea căruia însăși cugetarea cetățeanuluia fost
o crimă, esistența numelui meii pe o listă de prefect al revoluţiunei, ar fi fost un lucru cure merita ocna pe Viaţă.
|
Astfel arestările sub pretestul unei revoluțiuni
la Ploeşti, s'a făcut afară din lege şi în tote părțile Romăniei, unde erai vrăjmași neîmpăcaţi ai
guvernului. Aud gicânduse de la banca acusațiunei, că mai toţi aceșii cetățeni arestaţi prin alte

părți, ati fost

liberaţi

mai în urmă.

Dar

acești

Gmeni au fost violați fără motiv şi afară din lege

în libertatea lor individuală, D-le procuror general; ai fost luaţi din sînul familiilor lor, distraşi

de la afacerile, de la ocupaţiunile lor gilnice, pentra a fi aruncaţi şi unii din ei chiar maltratați
în închisâre; într'a cui socoteală mergi tote aceste
întemnițări ilegale ; Într'a lui Palmeston ? Aşa se

—

respectă

în

permiteţi,

D-or juraţi,

acea
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țâră, — pe

care o aduceți

de
pildă și pretindeți so imitați, — constitu
ţiunea şi
drepturile cetăţenilor?
Și fiind că m'am hotărit să vă spun
tot ce
știi şi ei personal în acestă împrejur
are, căci
datoresc apărărărel descoperirea adevărul
ui, să'mi
a vă spune,

cu

tote pro-

testările acusaţiunei, ceea ce am aflat
în Galaţi
de la un amic personal al D-lur Epurânu,
fost
şi actual represintat al țerei în senatul
Romăniel,
Vorbind cu acestă pers6nă, şi discutând
actele
guvernului şi purtarea lui vis-â-vis de
adversarii
sei

politici,

mi.a

spus,

că fiind

în Bucureşt

i a
întrebat pe D. Epureanu: „Aveţi de gind
să
capul la toți Gmenii aceștia? Găsesc că aces tăsați
ta este

sostemul

cel mai espedihiv

de adversani sc; întralt

pentru a scăpa cine-va

chp, purtarea

D=v6

stră
întemniţând atâță cetățeni onorabili,
este Puțin înfeleaptă, şi prumejh5să, mu atăt pent
ru dânşii căt
Pentru
D-v6i'rii.« Stiţi ce a răspuns
D Manolachi Epur6nu, acestei pers6ne?
D Epur6nu,

vulpe bătrînă şi viol6nă, (retract
ed Domnilor, a- cestă espresiune, Și vă cer erta
re: ea mi-a venit

fără voe, gîndindumă

la respunsul ce

a dat D-sa
acelei pers6ne), i-a dis:
»Și ei sînt de părerea Dumitale
, dar n'am
avut ce face tinerilor cu cari sunt
la Minister. «
Așa căuta D. Manolachi Epurenu
st scusese purtarea guve
rnului

Domniei

sale, aruncând

tinerilor

sei colegi vina pentru un r&ă

înaintea

D-stră acest

asupra

pe

care e]
îl provocas
e.l] cugetarea bătrînului
— Astfe
și patima tânărului

sa

unit împreună

spre a

Spectacol trist, care

aduce

face ne-

N —

norocirea acestei ţeri. — Aud nuoi protestări din
partea acusaţiunei şi declar că nimic nu mă va
opri de la împliuirea datoriei mele. La apelul onor.
președinte respund cu respect, că delictul nu are
trebuință de a se repeți pentru a fi pedepsit; daca
am făcut vre-ocrimă să delict, apărând nevinovăția acestor

Gmeni,

cer să fii judecat

cat înpreună cu dânșii în închis6re.
Vam

spus,

Domnilor jurați,

şi arun-

că cetățsnul Mi-

tică Călinescu ește asemenea acusat, că a luat parte

la pretinsa revoluțiune de la 8 August din Ploești. Este Gre întemeiată acestă învinovăţire? Înainte da intra în cercetarea dovedilor ce se aducii

în contra lu,

să-mi

fie ertat

un momenta

mă

adresa la bunul simţ; ul D-vâstră, s6ă al ori cărui
cetățen ori căt de simplu, destul numai să fie
„drept şi nepărtinitor în acestă împrejurare. Esto
cu putință ca un om care s8 întorce de la băi

și 8 opreşte seara în treacăt întrun oraș, unde
nu

este domiciliul

sei,

avănd

tot-odată

cu sine

pe soția sa şi trei copii, să ia parte la o revoluţie
urdită chiar în acea seară?
familie, care om cu cugetare,

Care părinte de
pune în ridic ast-

fel, nu numa: persona, dar t6tă familia

întrun

sa, lăsând'o.

loc strein și fără ajutor ? Ac6stă conside-

rație ar fi de ajuns a convinge pe ori cine, că învinovăţirea adusă cetăţânului Mitică Călinescu este
neîntomeiată. Cu tâte acestea, să cercetăm faptele și
dovedile ce se aducă în contra lui; aci este locul acei depeşe falşe ce se qlice, că ar fi fost trimisă
majorului Polizu, în scop deal îndupleca să ia și
D-sa parte la pretinsa revoluţiune.
Acusaţiunea începe ăntăiă prin a impula lui
pe
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Mitică Călinescu că

el fusese însăroinat la întru-

nirea de la Stanian cu arestarea majorului Polizu.—

Ac6sta

este cu neputinţă,

D-lor,

în natura lucru- -

rilor. Cum ? Nişte revoluționari, nişte resturnători

se pretindii atât de puţin serioşi, în cât voind să

arestede pe șefir autorităţilor, însărcineadă pe
singurul Călinescu să urestede pe un major, care

avea

sub

comanda

sa o trupă

întreagă,

pe când

se dice că mai mulți gardiști ai fost puși - să-reţie la domiciliul seii pe un biet polițaiă al ora-

şului? Dar ori cât de îndrăsneţ şi voinic ar fi
iost cetățenui Mitică Călinescu, nu vedeți că a-

câsta era imposibil? Revolnţionarii trimitea la
Majorul Polizu pe cineva ca să se lupte cu dânsul, s6ii să arestede? — 0 asemenea acusațiune
pare cel puţin copilărească, daca nu ridicâlă. —

Acesta este cu atăt de

puţin întemeiat,

cu cât

însuşi majorul Polizu, care dice că a vădut viind
la dânsul a casă pe la 4 re dimineața, je ce-

tățânul Călinescu,
cu revolverul la briă,
— căci omul

era gata a pleca la Bucuresel cu fainilia,
unde a
şi plecat în acea dimineaţă,
— majorul Polizu gic, |.

a declarat înaintea D-stră, că nu a înţeles
nimic

de felul acesta în atitudinea lui Călinescu,
care
nu a făcut de căt săi spue cele ce
audise că s'a
întîmplat la Bucuresci,
|
Cetăţânul

Mitică

Călinescu

a mai

fost,

dice actul de acusaţiune, la Grigorescu şi la
Stanian, ceea

ce el tăgăduește,

dar

care

se atestă

de

Comiano

şi de Gigulescu, ambii martori
aj acusasaţiunel.
Acsta se pretinde afi o crimă. Dar
Comiano a

declarat inaiotea D-stră, că nu'şi aduce
aminte cine
era

in

acea

seară la Grigorescu,

şi

Gingu-

D=

“lescu

declară,

ca

în acea

seară

nu

sa

vorbit

acolo de cât despre evenimentul resboiului. Unde
este vina? A mai fost se gice cu ceata resvrătitâre, la Primărie,

precum

atestă A. Drăgulinescu,

unul din suprefecţii
lui Candiano şi care în
de a şedea pe banca acusaţiunei.î] vedem
de dânsa în r&ndul martorilor ei, pentru a da
vadă despre moralitatea acestui proces. Nu

loc
pus
doeste

âncă adevărat că Mitică Călinescu a fost în mulțime, căcă el a plecat la Bucucureşti în acea di-

min6ță,

Și chiar

de ar fi așa, toți

câţi aii fost

în mulțime sunt vinovaţi, pe când nici unul n'a
făcut vre-o posițiune autorităței, şi toți vai retras
pe la casele lor îndată ce ati vedut că av fost a-

măgiţi? Dar articolul 178 din coâul penal spune curat,
D-le procuror general, că în casul în care asemenea crime se încârcă a se comite de vre-o cestă
răsvrătitore, se pedepseseii numai acel iudividi ce
ge vor prinde acolo pe loc, la locul resvrătitârei
întâlniri, căci scopul legiuitorului este liniştea pu-

blică, iar nici
Nu

de cum

persecutarea

cetăţenilor?

face nimic; acest articol a foşt nitai s6i

ne-

socotit de -acei ce sunt însărcinaţi a aplica legea,
căci ssopul urmărirei acestor cetăţeni a fost iuventarea unei crime iar nu pedepsirea ei.

În fine ultima

învinovăţire, pe cât de gravă,

pe atât de neîntemeiată

ce se aduce

acestui ce-

tățen este falsificarea depeşei, crima de plastografie. E, se gice, a adresat o depeşă mincin6să iscălind

pentru telegrafist şi datînd'o în locul lui, în care
era subscris Brătianu ca Ministru de resbel, și prin

care ss ordona majorului Polizu a supune armața
la jurământ sătre noul guvern, şi a da ascultare

—
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prefectului Candiano.--Neadevărul aceste! acisațiuni
se dovedeşte prin faptul, că acea pretinsă depeşă este
scrisă şi subscrisă de aceiași mână, și instrucțiu-

nea, procedând la verificarea

scrierei şi subsori-

erei, prin niște esperți, 6meni speciali din București, aceștia, prin procesul verbal ce este în dosar,

declară

că nici scrierea,

nici

sub-scrierea a-

celei depeşe nu este de mâna lui Mitică CAlinescu. — Ac6sta este destul pentru a vă dovedi,
că daca acea depeşă esistă astădi, ca nu a esis-

tat atunci,

și autorul

ei este tot acela al depeşei,

care anunța căderea regimului în București, de-

peşă făcută ad-hoc pentru

a se îngreuia posițiunea

„acusaţilor. O dovadă mai viă despre acâsta, veţi
găsi îa însuși contradicerile actului de acusațiune
şi faptele atestate de
In adevăr, să cătun
sina 5. Iată cuvintele
„În cursul dulci pe la
Camdhiamo făcu

martorii ei în acestă privinţă.
actul de acusațiune, dn paTestuale:
o ori după
doue-spreşect,

dâncă o cercare ca se

antren

egle pe
Maiorul Pozu în maşcar . Tramaţend pe
Lăzărescu

la telegraf ca sei aducă

Olanchete, placur

i și chifanțe de telegrame, el Fabrucă o
depeșă falșă, iscălită Bratianu,

ca

care acesta anunța

rmnstruy

de

majorului Polizy

resbel,

şi pris

revoluția, și
ordona să supună armata la jurăm
ânt către noul Juvern, și si se
supue

la ordinile

prefectului

dno. Acestă depeșă a fost scrasă la
Candliano
dupe cererea

acusatului

care i-a diclato şi a semnal
petru
dut'o

Cand-

Grugorescu de

Î/fitacă

Călinescu

tele rafist şi a
ui Lăzărescu de « dut'o
major
ului
Polizu.
Acesta însă bănuand falșatatea
depesei, a stărut în
resistenţă,
|

ŞI
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Iată ce gice actul

de

acusațiune, să priimim

de o cam dată de bune aceste fapte. Va s5 dică:
la unu dupe amiadi sa hotărît Candiano să facă
depeșa; până să trimită la telegraf după blanchete, până să o scrie la Grigorescu, până să o
înmănese maiorului Polizu, a trecut, cel puțin, o

jumătate de oră, s6ă tote saii făcut ca prin farmec în aceiași oră. Prin urmare la unu a priimit
maiorul Polizu acea depeşă. Dar maiorul Polizu,
martorul acusaţiunei, declară înaintea D-stră, că
a priimit acea depeşă pe la dece ore diminâța;
“mai

mult:

Comiano

declară

asemenea,

că cetă-

țânul Mitică Călinescu, care se pretinde că a dictato și a falsificat data și iscălitura, a plecat la
Bucureșii

Sava

de

diminâță;

murtorul

acusaţiunei,

Constanhin, . soldatul trimis de maiorul Polizu

în'adins

la Bucureşti,

ca să vestescă

cele ce se

petrecii în Ploeşti, a declarat aci, că pe acusatul
Mitică Călineccu la întâlnit pe la 12 ore la Țigăneşti cu trăsura, ducânduse spre București.— Cum ?
Daca Călinescu era la 12 ore la Țigănești, putea
fi în acelaşiti timp la unu la Ploești, în depărtare
de o poştă şi jumătate, ca s& dictede depeșa și
să tacă falşul ce se pretinde? Ce însemnâgă aecetă contragicere de fapte, care în cursul lumei
fisice sunt

Ancă

fireşte

peste

o observaţiune:

putinţă?

maiorul Polizu a decla-

rat că priimind acea depeşă, el nu s'a credut dator a se conforma
chiar de ar fi fost

cn ordinul coprins întrînsa,
adevărată, căci, conform re-

gulilor de disciplina militară, trebuia ca acel ordin
să-i se trimită prin şeful divisiunel teritoriale.
Cum? Pretindeţi că Candiano a făcut acea de-

peşă/ Dar și Caudiano Popescu

şi maiorul Polizu;

disciplină! Cum

a fost militar, ca

el cunoștea . aceste reguli de

dar, daca el ar fi plăsmuit

peşe cu scop de a antrena pe maiorul Poliz deu
mișcare, îi trimitea o depeșă contrariă regul in
ilor

de disciplină militară, ceea ce nu putea
îndatora
„pe un militar a se supune și a se conf
orma cu
dânsa ?
Daca la acestea vom adăoga espertisa făcut
ă
de instrucțiune, care espertisă ridică ori
ce bănu-

ială de asupra cetățânului Mitică Călinescu, taptu
l

că procurorele

Iorgulescu a rupt interogatorul a-.

cosatului Lăzărescu, pentru că acel interogator
nu
conţinea declaraţiunea prevenitului, că el ar fi dus
acen
depeșă, și în fine procedura barbară şi monstrud
să
de a se bate și maltrata acest nenorocit cetățân,

pentru

a '] sili să facă o asemenea

vom. ajunge,

că acea

declaraţiune,

D-lor juraţi, la convingerea

intimă

depeşă na avut ființă de cât în mintea

acelor ce voiai nu numai să prindă
în cursă, dar
„88 ingreuede faptul şi posițiun
ea
puinduii la 10 ani de reclusiune, acusaţilor, espentru ca acești nenorociţi, despărțiți de
amicii, de familiele
lor, de societate, Singuri, cu
consciința nevinovăiei lor, să fie îngropaţi de
vii in întunericul temniței. — Am observat chiar
aci, D-lor, un lucru
care mi-a sfişiat inima, VEdă
nd atâta răutate din
pariea Omenilor; un copil
mic, de câți-va ani,
cu capul gol rătăcea prin
mulţime căutăud pe
tatăl sei. Am cercetat şi
mi
Sa spus că acea
ființă. nevinovată era fiul
acestui nenorocit cetățen.
Mama sa a cărei

inimă bate în nelinişte de atâte
a

dile, a fost silită sg
|

părăsească

pentru

a veni
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aci, a aştepta, în lacrămi, dela dreptatea D-o6stră
să “1 redați pe soţul ei, speranța și fericirea copiilor sei! lată spectacolul ce guvernul vă pregintă în aceste timpuri grele, în care patria cere înfrățirea între cetățeni pentru a scăpa esistența
și destinele ei. — Sint convins că inimele D-stră
de Români, de soți, de părinţi de familie, congciința D-stră de Omeni, de cetăţeni liberi, vor

reda familiei sale pe acest

cetățen a cărul nevi-

novăţie

ca şi a tutulor celor alți n'a putut găsi

nică vn

eco

în inima

şi consciința

puternicilor

dilei, dacă inimă şi consciință mai esistă într'nșii.

Vii acum, D-lor juraţi, la apărarea celor patru preoți ce sunt aduşi şi ei împreună cu cei

alți la bara acusațiunei:

Preotul Ştefan Dimcescu: Acesta a fost,
dice acusațiunea, în tot timpul revoluțiunei îmbrăcat în odăjdii, cu crucea în mână în capul

mulțimei; iată crima lui. — Fiind că a luat crucea

şi a mers în capul poporului este tradus ca crl=
minal înaintea D-stră. Daca lua băta și se punea
în capul

bandelor

spre

a bate

pe

cetățeni, în-

frîngând astfel tote legile Dumnedeesci şi omenesci, ar fi fost favoritul puterei! Ce gic? ar fi
despreţuito chiar până a se face protopop; a lua

sslujbe mai 'nalte fără voia ei ! In zadar prote
rate:
adevă
teadă acusaţiunea. Sunt fapte triste, dar
făcut

s'a
Popa Tache, vestitul preoti al bandiţilor,
esc;
Domn
singur protopop la Plești, fără decret
ce să facă;)
(Ride și D-l procuror, că pare
oficial, lucruri
sunt acte autentice din Monitorul
se poti descunoscute de t6tă lumea, cari nu
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minți.
— În astă stare

este redus de doi ani de :

dile, acest nenorocit orașşiă vis-a-vis de putere:
nici în biserică nu se puteaii ruga acești Gmeni
printrun preot al cărui glas credeai ej,că pote fi
plăcut Dumnegeirei! Preoţii lor dintr'o întrâgă
mahala sai întemnițat; copiii stati astădi nebotesați, morții lipsiţi de înmormântare câte trei sâă
patru dile, şi să mai cere pe lângă osînda celor
alţi cetățeni, şi reclusiunea pentru acești slujbași
credincioși aj altarului, dupe ce ati fost maltrataţi

în modul cel mai neomenos în închisâre.
Afară de acestea, Preotul Stefan Dimoescu v'a
dovedit cu doi martori, nevinovăția lui și pricina
pentru care era în capul mulțimei. — Doi cetăţeni,
6meni simpli, dar cu frică de D-geii și de lege,
Vai declarat că ei fiind vecini. cu preotul Dim-

cescu, ai vădut pe un gardist viind la dânsul, şi

dicândui să ia hainele și crucea, şi să mârgă
îndată că'l chiamă prefectul. Acest preot nevi-

novat, necunoscând nimic din amănuntele şi cau-

sele faptului de la 8 August, a mers în daţă la
prefectul Candiano-Popescu; a fost pus în odăjdii
în capul mulțimei, şi a priimit în numele lu!
D-geiă jurământul foncţionarilor. Unde este crima
de revoluțiune în persâna lui? Și pentru ce este
tîrît şi maltratat în închisâre? Respungqă vrăjmaşii
legilor şi ai dreptăţei, căci numai patima lor pâte

s& esplice acâstă neomen6să

Unul din onor.

purtare.

susţiitori ai acusațiunei, adusă

acestui preot, i-a mai

făcut âncă o invinovățire

înaintea D-vâstră, gicendu'i că el este de origină
sârbă. Ei Domnilor | Când vom căuta cu scrupu-

lositate.

adevărata

origine

a fie cărui

cetăţn

ro-
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ali, de Tare
“măn astădi, după atâtea invasiuni de Musc

undeva
şi de Nemi, nu sei, geu, dacă vom mai găsi
adevăra-de cât în burgesie şi în țăranul român
apoi, ce
tul sânge al strămoșilor noştri, — ȘI
fi de oricrimă este pentru un cetățân romăn a
vecini, nu
gină sibă? Ore sîrbii, bravii noștri
aceleași
împărtăşescă și ei ca noi aceiași bucurie,

speranțe,

nu

ai şi ei aceleași idei de libertate,
=

şi noi rode independinţă, pe care le hrănimiă
dauna gata a
mănii şi pentru cari el ai fost tot
ului guvem un
lupta cu vitejie? Nu place onorabil
curind ar iubi
preot român de origina Sirbă?. Mai
un preot al
D. Manolachi Epureanu un habam,
lor

ra Români
jidovilor pentru care D-sa luptă conttă acusațiune
otament și energie? Acâs
ou atâta dev
adusă preotului
sul o onsre, şi
rate sentimente
şi fact obiectul
reci acum

Ștefan Dimcescu este pentru dân0 dovadă că cetăţenii cu adeveromănești sunt neplăcuţi puterei
persecuţiunilor el.
N.
la acusațiinea adusă preotului

" ZOcRAmMEs6u.

Preotul

Nicolae

Iochimescu : Numele

D-lor, căci părintele
acestui preot ve este cunoscut,
naţiunei, în camera
ochimescu a fost deputat al
este nici o dovadă că
Romăniei; contra lui nu
parte la evenimentul
a luat măcar cea mai mică
tutu-

crima comună
de la 8 August. El are însă de opinii contrarii
lor acusaţilor, aceea de a fi de a fi amic intim
ului, și mai CU geamă
guvern
cu cetățenii cei mai iubiți

şi mal

stimaţi din o-

adesea la Grigorescu,
raşul Ploeșţi. — EI, mergea
trebuia dar
fost alături cu dânsul;
și în cameră,

&

—

să fie arestat
de acusaţiune
al partidului,
puterei fiind
nirea acestul
cerea
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și adus la banca acusaților. Actu
l
o dice: el] era un agent devotat
care a făcut revoluțiunea, şi scop
al'
esterminarea acestui partid, inde
pliscop, dupe capul puternicilor
dilei,

neapărat

arestarea

şi acusarea

membrilor
influenți al partidului Și prin
urmare şi a preotului N. Iochimescu. — Astfe]
se pretinde că e]

a fost şi la Rad

u Stenian în seara de 7 (cu tâte
că ar fi putut merge, căci era libe
r, și cu tote că, precum am
dovedit,

în acea seară n'a esistat nicăiri pretinsul complot.) Acestă aserțiune
a acusațiunei însă,
nu este adevăr

ată; Comiano , pe care ea se
baseadă,
a declat precum aţi audit, înaintea
D-stră, că nu'și
aduce

aminte cine era acolo. Maj mult
ăncă : Ginmartorul acusațiunei, declar
ă asemenea,
că preotul Iochimescu nu era
în
ace
a seară la
Grigorescu, unde nu sa
vorbit de cât asupra
resboiului. — Părintele lochim
escu nu a fost nic
în mulțime, căci Comiano
și doi martori, păditori
la telegraf, aduşi de acusațiune,
au declarat că
n'a vădut în mulțime
gilescu,

„pe

părintele

și preotul

Ștetan

de

cât

Dimcescu

lochimescu , căci

un

,

singur

Și

acâsta

putea

nu

preot,

să fie

era 'o

crimă : numai în mintea
acusatorilor noştri putea să nască ideia, că
toți
de curiositate, de bucuri câți ati fost în mulțime,
e sâi de frică, şi cari

Sai

respîndit Siuguri

feră ame

stecul autorităţei,
potă fi vinovaţi de cri
ma qe revoluţiune. —
în
fine însuși birjarul Pave]
Ausu, adus ca martor

de acusaţiune

în greutatea
nu declară înaintea D-stră preotulu; lochimescu,
alt de cât, că în dioa
de 8 August seara, când

totul era Sfirşit, a mers
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cu Candiano la Grigorescu, şiscă acolo ar fi vă-

dut intrând un preot fără a declara că acest preot
I6chimesu.

era părintele

dice
rul,
vadă
activ

El

trebue

se fie însă,

acusaţiunea, cu tâte că nu o spune martopentru că pe acest preot dorea guvernul săl
în închisâre, căci el este agentul cel mai
al partidului vrăjmaş ideilor și nelegiuirilor

lui. Iată, D-lor

juraţi, adeverata causă a învino-

văţirei adusă preotului N. lochimescu.
Mai sunt preoţii Bănică Rădulescu și Dimitrie
eodorescu. Ca s5 se constate nevinovăția acestor Gmeni,

este destul să se citâscă actul de acu-

saţiune; tâtă crima ce li se impută este, că ar fi
mers în dioa de 8 August, pe la 9 ore seara,
la telegrat. — Martorul acusaţiunei însă, telegrafisiul lorgulcscu,

înaintat de guvern

pentru devo-

tamentul sei, dice: că peste di ar fi văgut vre o
doi preoţi viind la telegraf, însă n'aă făcut nimic
și au plecat. Acești preoţi, deduce cu iscusință
acusațiunea, trebue să fi fost negreșşit aceşti de
faţă; şi ci sunt criminali, căcă şi €i sunt roștă.
Dar presupuind că preoții de cari vorbesce martorul sunt cei de faciă, ori care ar fi fost scopul
ducerei lor la telegraf, fie aşteptarea unei depeșe,
“fe

curiositatea, fie

chiar acela de a avea noutăți

relative la starea revoluţiunei în București, fia chiar

bucuria,

unde

este crima?

Se mai basesă acusaţiunea pe 0 scris6re ce a-

cusatul

G. Popescu,

se dlice, că ar fi trimig'o a-

scris
cestor preoți în închis6re și prin care le ar fi
aceste

cuvinte : „Popo Bănacă şi popo Dumatrache,

spuneți luă Teodor când îl va chema la interogator
qse mu spue de arme; asemenea veți vespunde şi

mândoi tot o cunoștință; ahcă scara pe
la cinci cea
suri, ați trecut în tărg și vați abătut
pe la tel,
graf, întrebând de o depeșă, și alt nima
c mu știți.
Să șhți că tote întrebările vi se faci.
așa de cu
blândețe; maveţi să vă Sfuți.“ Din aces
ta resultă
clar, gice onor: acusațiune, că preoţii
îa cestiune

ai

fost inițiați în complot și ai luat parte
la a-

tentat!
Dar daca ei p'ai luat parte nici la
pretinsul
complot de la Grigorescu și de la Stan
iaa, nici

la consumarea

pretinsei

revolațiuni,

pentru

ce
sunt criminali înaintea guvernului?
Pentru că un
acusat nenorocit ca și dănșii, ar fi
îndrăsnit să le
scrie ce să respundă la interogator !
Dar chiar acâstă scrisdre pentru dânșii este nevi
novată, şi în
respunsul prevenitului, seă în faptele
sale stă re
învinovățirea ? Nu vedeţi că aceşti
nenorociţi nu
mai ştii ce să facă, cum.
să să încoragiese unii pe
alții, cum
să se ia în faţa

unei instrucțiuni

pornită din patimă şi armată cu tor
tura ? Daca luaseră parte de bucurie în mulţime,
era criminali;
daca lua:eră de frică seu de curi
ositate, criminali ;
daca cutețaii să tăgăduiască cele
ce li se cereaă
să spue, era criminali; dacă
mărturisiai, criminali; daca şi-aă îndeplinit
datoria de cetățeni,
criminali ; daca ati fost înţe
lepţi și nu sai împrotivit autorităţei, criminali
; daca sar fi opus
ar fi fost negreșit și mai crim
inali; daca se plângeai de maltratări erau bătuți
ca criminali ; daca gedeaăla el acasă,
criminali ; daca

daca fugeaii să se ascundeai dormeai, criminali;
de frică, criminali.—
T6te
mișcările, în

fine, cele mai
lui, sunt pentra dânșii, în ochiă nevirovats ale omuacusațiunei, aţâtea ca-

a

2

use de învinovăţire. Insăși nenorocita lor stare de
suflet, în faţa acestei instrucțiuni vrăjmaşe şi fără
nume, este luată de dânsa ca dovadă putermcă,
care constată, culpabihtatea lor.
Acusatul Ştefan Ionescu. Acest cetățean,
funcţionar la “telegraf, este asemenea acusat înaintea D-v6stră. Ca funcționar la telegraf el lucra
numai după aud, pe când Iorgulescu, înaintat,
lucrâdă dupe

ştraif. Acusatul,

av6nd acâstă înles-

nire, a înţeles din mişcarea ce se producea la
aparat, cele se vorbesci îutre București şi Predeal,

şi cari

vesteaii

că în București este cea mai

deplină linişte. — Crima lui cea mai mare în ochii
guvernului

este,

că a spus,

se

dice,

unchiului

sei, Ilie Trăsnea, cele ce audise vorbinduse între Bucureşti și Predeal la 9 ore dimineaţa, şi
astfel cetăţenii, cunoscănd amăgirea în care căduseră, S'aă risipit; singuri, evitânduse ori ce conflict scă vărsare de sânge. lată crima neertată a
lui Ştefan Ionescu! El a trădat şi a dat pe faţă
manoperile guvernului! şi ca slugă necredinci6să,
nu numai a fost dat afară din slujbă, dar guvernul cere âncă osinda lui la puşcărie. Ce însemneadă re acâstă urgie? Insemneagă că depeșa
care vestea Ploeştenilor căderea regimului în Bucureşti,

era

o manoperă

a puterei,

ca să prindă

în cursă pe cetăţeni; că ea nu voia ca cetățenii
din Ploeşti să afle de acestă manoperă şi să se

risip&scă singuri, pentru că voia săi arunce

prin

temnițeşi să verse sânge. De aceea pedepseşte,
destituind şi puind în închisre pe acest nenoro-

cit telegrafist, care dejucând acestă

manopură, a
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făcut pe D. Manolachi Epureanu să tacă fiasco în

acestă înprejurare.

raa

a

Pe I6ngă aceşti cetățeni cari faci obiectul principal al acusaţiunei, vină 0 mulțime alții, cari

zacă

împreună

cu dănșii in temniță, la a căror

osindă însăși acusațiunea nu prea ţine, de Gre ce
va dis să alegeţi, daca voiţi, dintre acești acusați pe cel mai de căpetenie. Ei formeadă, ca să
dic aşa, plebea acusaţiunei: Între dânşii sunt
mulți cari ai fost luaţi din somn de pe la casele
lor, şi aruncați în pușcărie, şi cani nu se învino-

vățescii de cât pe singura lor mărturisire, că ai

făcut

parte în acea di din mulțime

(ceea ce nu

este o crimă) și fără a se priimi măcar în între-

gul

ei acca

mărturisire,

că ati făcut parte, care de

frică, care de curiositate, — A trebuit să se răstorne t6te principiile de drept şi de rațiune, relative la dovedi, pentru a se învinovăți nişte 6-

meni

pe' simpla

nevinovat,

și

întregul lor!

Între

lor

aceste

mărturisire

mărturisiri

despre

88 nu

un

fapt

se ia în

acești nefericiţi veţi găsi pe cei ce aă

fost de pagă la telegraf, cari nu făceati de cât
a'şi
îndeplini o datorie ; și cari sai ascuns
în podul telegratului când aă audit că vine oștirea
; ei

se suiseră acolo negreșit de frică, iar nu
de mulțumire.

lată revoluționarii cu cari ai
bravul major Gorjan, și pe carii
imustăți, pentru că se ascunseseră
podul telegrafului.
|
In acestă malţime de acusaţi veți

avut a lupta
i-ai tras de
de grodă în
găsi, D-lor,
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și pe nenorocitul cetățean Dimitrie Rădulescu, demai vorbit; bătut fără milă, parali-

spre cate am

sat din torture, care este adus pe brațe

de gen-

darmii cel păgescii și pus pe banca acusaţiunei.
Pentru

dănsul

nu

se cere osîndă,

căci el a fost,

dice onor. acusăţiune, osîndit de Dumnegeiă, aruncânduse ast-fel asupra Dumnegeirei faptele crude

ale Omenilor. — Asemenea

şi înorâutățite

află între acusaţi,

ca criminal,

se mai

şi un t&n&r de 16

ani pentru care guvernul cere osînda închisorei,
credând că în temhițele n6stre acest tânăr își va
face educaţiunea, şi va eşi de acolo la o vârstă
matoră cetăţean bun și om onorabil îi societate,
În fine mai

este un singur cetățean, D-lor ju-

rați, despre a cărdia nevinovăție mă simț dator a
vă mai întreţine,
şitul acusațiunei,

pentru că de şi el este la sfireste pus însă de onor. Procuror

General între capii şi principalii autori ai aceştei

pretinse crime de revoluțiune ; acesta este cetăţe-

nul Fugemu

Carada. Acest onorabil cetăţean sa

închis în Bucuresci, nu pentru că este criminal,
ci pentru că el este redactorele diarului Romănul,
şi unul din Gmenii de principii cari sunt cet

mai neînvinşi luptători contra ilegalităţilor guver-

nului, — Se
unui oposant
jurnal

care

credea pote pe lângă întemnițarea
să se paralisede acţiunea acelui
strigă

necontenit

pentru „drept

ŞI

libertate, biciuind fără teamă abusurile şi corupțiunea. Este însă un Dnmnegeă pentru toți;
şi daca puterea a întemnițat pe D. Eugenii Carada, diarul Romănul nu a încetat de a critica cu
aceiaşi vigore ilegalităţile guvernului. — Ceea ce
cerem astădi de la dreptatea D-vosiră este, să

—
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redați societăţei pe ucest cet
ățean onorabil, şi presei independinte o pană inteli
gentă și îndrăsaeață.
„Nu vom avea trebuință de căt
a pune în vedere
înaintea D-vostră, acusaținnea
ce i se aduce, ca

86 vedeţi daca p6te avea alt tem
ei

de cât persecuțiunea și patima Guvernulu
i, — Vom dovedi
acest trist adevăr arătănduvă,
că acusaţiunea a trebuit chiar să denaturede fap
tele ce resultă din

instrucţiune

pen

tru a stârce o umbră de
învinovăţire pentru acest cetăţean,
De ce se acusă, D-lor Jaraţi,
diaristul Biugenu Carada? Să citim actul
de acuseţiune: » Acusatul Carada nu era în Ploeșt
i în momentul cănd
a asbucnaf reovohițiunea, și nu
Sa dovedul ca d să
fi avut vre-o înțelegere prealabil
ă cu Candiano în
(icestă
primnță“.

să

întrebăm

Bucuresci

Sunt

destule

pe acusațiune:

şi nu

știa nimic

aceste

daca
despre

rînduri

ca

Carada era la

complot, care
era pregătirea faptului, daca
el nu era în Ploești
la consumarea acestuj fapt
, cum îl faceţi complice
de un fapt despre care el
nu avea nici o ştiinţă,
ți care

era consumaţ cănd a
venit el? — Pâte
conplicatate pentru un fapt
consumat, când
conplicitatea

esista

este: ajutorul cu bună Ști
ință ce se
dă unui criminal, pentru
săvirșirea faptului? Dar
acest cetățean, ca redactore
de diar audind faptele petrecute în Ploești,
pentru a lua esacte infor
maţiuni de densele, a
plecat îndată din Bucure
sci
şi a sosit; la Ploestă sea
ra, când. pretinsa revolu
țiune era sfirşită. Ce a
căutat să vie, ne dice
aCusațiunea, şi ca logică
se cere osînda lui la puş
cărie
!

|

Dar actul de acusațiune

|

|

merge mai departe ;

—
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s.

el spune fapte ce nu resultă din instrucțiune!
Ast-fel acusaţiunea ne dice, că Carada ducănduse în seara de 8 la Grigorescu, acolo ar fi făcut
cunoştinţă cu Comiano, și -ar fi dis: „în Bucuresci sa făcut.“
Ac6sta nu este adevărat.—
Declaraţiunea lur Camiano din “dosarele instrucțiunei constată, că nu Carada i-a dis, că Ja Bucuresci sa făcut, ci Candiano presintăndu-i pe Carada i-ar fi adăogat acele cuvinte ce acusațiunea
le atribue acestuia. — Dar chiar acele cuvinte,
de lear fi dis Carada, ce ar resulta dintrinsele?
Că el a voit să înşele pe Comiano dindui o nuvelă falşă, spuindui ceva care nu ga-fâcut la Bacureşci;

dar acesta

este crima

de revoluţiune din

Ploeşti pe care o urmăresce acusaținnea? Acele
cuvinte, precum vedeți, Domnilor jurați, sunt în
adevăr

nevinovate,

căci

ele nu

ai

aface

cu pre-

ținsa revoluţiune dela Plioeşti. Totuși acestă denaturare de fapte în care acusațiunea crede a găsi
o înviînovăţire ne dovedeșce, că se căută cu ori
ce preţ în pers6na

acestui

nevinovat

o crimă,

Mai este un alt fapt ce să denatureadă în actul de acusaţiune și care se atribue lui Bugeniă
Qarada, pentru al acusa înaintea D-v6stră. Se dice

că el a mers la telegraf cu Candiano şi a cerut

la aparat pe C. Racoviţă, dar care n'a venit; că
tot în acel timp ar fi dat la Tecuci o depeşă
prin

care

se

dice:

„ Ploeşti,

Putesci,

— Râmnicu-

Văleei, Craiova, Turnu Sever, Brăula în revoltă;
Bucureşti în picibre; ce e prin Moldova 27« Dacă
Carada
Racoviţă n'a venit la telegraf, cui a dat
dat
Sa
acâstă depeșă? Acusaţiunea nu ne spune.
ea în aceşti termeni? Un martor a: acusaţiunei,

ea
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telegrafist, declară înaintea D-vâst
ră, că Racoviţă
neviină

la teiegraf, Carada ar fi da
to depeșă
șefului staţiei în coprinderea
următere : „Francesii
mergii bine, în Ploesci mare ent
usiasm“. lată ade-

vărul celor pretinse de acusațiun
e şi dovedite de
însuși martorii ei, Și apo! ace
a
esistat ust-fel cum se dice în actu dapeşă de ar fi
l
ce ar constata ea? Crima de rev de acusaţiune,
oluţiune în Plo-

eşti, şi conplicitatea lui Carada
la acest fapt găvîrșit, s6ă propagare de nuvele
falșe, o altă imputare care nu are a face cu
fapta săvirşită la 8
August, la care Carada nu
a luat nici o parte,
cu t6te că acel fapt săvirșit
nu a fost o crimă!
Vedeţi

Domnilor, pe ce se întemeiedă
tâte învinovăţirile aduse acestor Ome
ni. Sfirşind cu acâstă apărare 'mi rămăne acu
m să pun în vede-

rea D-vostră consecințele ace
stui veridict, care va
fi judecut de națiunea întrea
gă și care are să hotărască de libertatea, de
viața şi de familiile atător
cetățeni stimaţi și onorab
il.
Cari aă fost considerațiunele
cele may grave ce 0nor. Procuror general a
pus în vederea D-stră, ŞI
cari Lai făcutsă ră cu atăt
foc osîndirea acusaţilor?
Daca veţi achita pe D-l
Candiano Popescu şi cu
conplicii sei, a dis d-sa, băgaţi
de seamă, D-lor Juraţi, că
cu acesta dați dreptul
la revoluţiune. Dar Gre
veridictul
D-vostră ori

căt de însemnat este el,
Domnilor.
juraţi, credeţi că va putea
ridi
ca
vre
-o dată națiunei
acest drept sacru, care

este dre

ptul revoluţiunei? care
este legitimă, după cum
s'a Spus chiar de acu
saţiune,
cănd ea este făcută

de
rilor ei? Nu, Doiunilor nățiune contra asuprito
, acest drept de
“legitima a nâțiunei
mișcare
contra asupritorilor
va esiste
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tot Wauna și nici o putere omenâscă
marear fi, nu arputea să

ori căt de

dărîme. Revoluţiunile

sunt, pâte, un r&ă, dar adesea trebuincios

în viaţa

popzelor, căci numai ele poti scăpao societate
ce nu mai p6te găsi nicăiri curmarea arbitrariului
şi al despotismului, Dar ori căt de mare ne-am
închipui, că este acest r&u, care este remediul ce

se pâte aduce cu succes în contra lui? Credeţi
Gre s5l puteţi înlătura prin persecuţiuni, prin întemnițări

s6ă prin sănge?

Dacă revoluţiunea este

regultatul ilegalităţilor, persecuţiunilor şi violenţelor
unui regim, nu vedeţi atunci că sporind aceste
ilegalităţi şi violențe este a întirdia, pote, isbucnirea r&ului,

dar

al face tără indoială neînlătura-

bil? Nu vedeţi, Gre, în istorie în acâstă oglindă
ce reproduce cu sinceritate faptele Gmenilor, că
cu tot săngele şi persecuţiunele ce aii suferit victiamele, acâsta nu a făcut de căt să le asigure
triumfal în contra despoţilor? În religiune, cristianismul a triumfat cu tâte prigonirile şi torturele încercate din partea păgănilor, căci el avea
cn dânsul dreptatea și adevărul, ce trebuia să
triumfe

pănă

în cele

din urmă,

gea vecinică a dumnegsirei.
vernele

cele rele aă

cădut

căci aşa este le-

În politică tote guvictimă

revoluţiunilor,

cu tâte intemnițările și violențele ce au suferit
acei ce lupta în contra despoților. Daca observămă în dilele nâstre chiar, vedem că Napoleon .

al ILL a întemnițat, a deportat şi a ghilotinat în

20 de ani, nu numai pe cei ce eruii contra despotismului lui, dar âncă şi pe cei mai nevinovaţi,
pe cei mal etreini de luptele politice, cărora le
inventa comploturi și atentaturi, creg&ud că cu a-
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semeni mijlâce va îngrogi pe
cel nemulțumiți,
cari erai în mare număr, şi cu
tote acestea ela
sfîrșit la Sedan în modul cel
mai ruşinos, cădănd
înşuși

victimă a erorilor şi crimelor
sale.
Așa a cădut, și ast fel vor
cădea toți cei ce
vor face

ca dănsul,
Nu prin îotemniţări și prin tor
ture se poti înlătura revoluţiunele, când ele
începă se misce
întrun
Stat,

ci prin dreptate și
stirpiad abusurile și ilegalităţile, înfrățire, Numai
respectând libertatea şi drepturil

e cetățenilor, un guvern îşi
pote
atrage respectul şi iubirea
poporului; și numai
ast-lel se pote scăpa pe dân
sul și societatea de
acest rău ce se chiamă revolu
ţiune,
Priviţi guvernul drept și pacini
e al Elveţiei, al
Belgier, al Evgliterer. Pentru
ce acolo nu se vădă
aşa de deg revoluţiuni,
ŞI nică conploturi scă c0medii atât de triste ca la noi
Z Nu sunt şi acolo
legi? Nu sunt

și acolo cetățeni! Nu sunt
şi acolo Gmeni? Pentru ce acolo
atăta deosebire ? Să
VE spuiii de ce:

Pentru că acolo guvernul este
basat pe respectul legilor şi
pe dreptate; acolo
Chiar aceia ce ar gîndi din amb
iţiuni sâi din alţe
Scopuri să atentede în contia
lui, găsescă în fie
care cetățean un protivnic, în
toți Omenii de bine
0 falangă puternică, care
înpresGră și apără de
Ori-ce lovire pe acest pădito
r al legei şi ul drep turilor cetățenești, Vedeţi
dar,
veridictul D-v6stră osindinq Domnilor Juraţi, că
pe acești nevinovați,
nu va ajunge nici măcar
scopul ce dorescă înSuși puteroicii dilei, ace
la adică de a se înlătu
ra
revoluțiunea. Acești
cetăţeni nevinovați au
aă familii, aă prietini
în societate; pe lăngă rude,
dânşi

—
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toți Gmenii de bine, vădănd în veridictul D-stră
de osindă a victimelor, consfinţirea ilegalităţilor
guvernului,

vor perde

ori ce speranță

de îndrep-

tare, numărul nemulțumiţilor se va mări, şi în curând torentul indignațiunei generale, va înghiţi o
stare de lucruri care nu trăeșţe de căt din călcarea legei și a drepturilor omului. Trebue dar,
să achitați pe acești 6meni. — Veridictul D-vâstră
făcăndule dreptate va face âncă un bine, el va da
negreşit

o

lecţiune

puterei

care

va vedea

calea

rătăcită pe care o ducea acei ce să dică susțiitorii
ei; şi daca

va

fi înţelâptă

va

reintra

pe

calea

constituţiunei,

a dreptăţei şi a adevărului. — Ei

unul

speranța,

nutresc

că puterea

cestă lecţiune singurul mijloc
pe

dânsa

și

societatea

va găsi în a-

care o pote

română,

scăpa

de râul atăt de

temut al revoluţiunel

Să mi permiteţi acum, D-lor juraţi,

a cerceta

consecințele. veridictului D-vostră şi din puntul
de vedere, strimt negreşit, al intereselor de partidă : Ştiă că sînt înaintea unor judecători drepţi şi
ne-părtinitori şi că ori care ar fi ideile D-vostră
politice, ele nu vă vor putea abate din calea
— Dar s'a esploatat, poie,
drâptăţci și a adevărului.
buna D-stră credință; se pote că acei ce doresci
osînda acestor cetăţeni să fi presintat acâstă osîndă
înaintea D-stră, cari pote nu înpărtășiți ideile politice ale acusaţilor, ca un mijloc sigur de a face
să cadă partidul politic din care ei facă parte.

Le va îi dis,

iată

pote:

un

mijloc să scăpăm

de acei ce se numescii Roșii, să-i băgăm în puşva fi
cărie, partidul nostru va prospera şi ț6ra
fericită. —

Ei

bine

nu

este

aşa D-lor:

Nici chiar

—

acest s:0p
Smehi; nici
cădea, nici
contra daca
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nu se pote dobindi, ostadind pe aceșt
i
partidul din care ei facă parte nu
ra
partidul opus lor nu se va mări;
din
un resultat; Gre care se pote asigura

prin un veridict de osîndă, acesta ar
fi, pote, căși nimicirea însuși a partidului,
pe care
D-vostră scă unii din D-vostră Par
crede singurul, care
derea

pote

face fericirea țării; mă veţi

întreba
pentru ce? Pentru că un partid
nu se măres:e
cu persecuţiuni, cu amenințări şi
cu torture; a-

devărata

putere a unui

partid este

ace

ea căpătaţă
cu serviciul credincios făcut lege
i şi principiilor
ce el represintă; Apoi este lucr
u prea firesc:
a tote partidele sunt Gment
de bună cred aţi,
„ devotați constituţiunei, legilor
și princip sfint

al dreptăței;

aceşti

Omeni,

vădăad

pe cei ce se
dică capii unui partid, domnin
d cu abusul, cu
ilegalitatea şi cu torture, negreşit
se vor despărți
de dânșii, îi vor părăsi, part
idul opus luptănd
contra arbitraralui şi ilegalităţil
or, presintănd vietime
chiar

prin

efectul

care tace pe om să
căpăta și mai mulți
ce sar face contra
sub acest punct de
fi de opinil politece

ar

cutesa

cineca

să

natural

al compătimirei,

ia partea celui ce suferă, va
aderenți, și prin persecuțiunea
lui se va mări, — Ast-fel și
vedere, dacă toți D-stră ați
diferite de ale acusaţilor şi

găndească, că asemenea
considerațiuny streine de dreptate
v'ar povățui în darea veridictului

D-stră, ele nu ar putea fi de
căt

favorabile acusaţilor.

Achitănd

pe acești Omeni,
Sar dovedi că ilegalitățile
și abusul nu sunt priacipiile partidului ce se dice
că se represintă de
cei ce sunt astă-gi la putere
; că faptele arbitra-

m

în capul guvernului,

ce sunt

re ale celor

sunt

opera lor individuală, proprietatea lor de care
sunt singuri respundători şi pentru care toți 6menii de bună credinţă din însuşi partidul ce ei

dicăi că represintă, nu ia nici un fel de golidari|
tate.

'Precii acum la o altă consideraţiune pentru care

s6ii mai bine la o altă consecinţă

se cere osînda,

a veridictului D-vâstră cănd ați osindi pe aceşti
Omeni : Romănia este un stat mic a mai dis acusaţiunea, el este încongiurat de vecini puternici
şi pote răt-voitori. — La astă posițiune geografică
pacea

și liniștea în întru pote

României

arată acâstă ţeră ca fo-

numai

nenorocită,

chedășui securitatea țărei contra amestecului streinilor în afacerile. nâstre. — Esţe mult timp de
vrăjmașii

când

car de agitaţiuni şi revoluținni, şi esistența lor
în ţâra n6stră ar putea aduce asupra ei o calami:
tate, o invasiiine.

Streinii

sar amesteca

în

afa-

cerile nâstre din întru sub pretestul dea astimpăra
pe

aceşti

turburători

mulțumescii

de

meserie,

ce nu se mai

cu nici 0 formă de guvern Îmi pare

rău, Domnilor,

că tocmai

acâstă calamitatea in-

cugetare
vasiunei să caută de puternicii gilei, cu
—
n6siră.
s6u fără cugetare, a se aduce asupra
Dacă

interesul

esistenței

n6stre

naţionale reclamă

faţa streca să ne aratămii liniștiți și pacinici în
priinilor, daca

agitaţiunile

dem, despre

un guvern

şi revoluţiunele potă

cum
cinui chiar o invasie în țara n6stră, dupe crese
ce
se spune de însuși protivoicii noştri,
care provâcă prin mano-

și
perile sale faptul nesocotit de la 8 August,
că ecare în colânele Mcenitorului Oficial spune

Si

—

sist vu urări şi Acitaț

iuni revoluționare în Ro
mă: î Ce să civăermt
despre un guvern car
e
pe
l&ngă acestea

cere dela D-stră un ver
idict solemn
de osîndă, cu care să se
presinte în'aintea streinului dicănda-i: iată ad
evărată, esistența revolu
fiunei în Romănia, Ac6s
ta nu este a qa streinula
i
un prilej care îl caută făr
ă să se gindească că]
va put*egăs
ai, negreșit, la acer
ce aă în mănă
sorta Romăniei? Acâsta
nu este a chema invasiunea? Am audit chiar vo
rbindu-se de invasiunea
Tureilor în țera nâstră
: Sadetele ai reprodus
nişte acte diplomatice
în acestă privință; acest
sgomot însă s'a desminți
t de o cam dată şi neliniștea Iomănilor s'a po
tolit.— Nu ştii însă ce
va. aduce dioa de măne
şi în faţa vrăjoaşilor din
afară şi din întru ce
ne îuconjoră, trebue să
cugetămă la cel mai mie
pas și s6 ne unimă cu
toții pentru a înlătura
pericolele ce amenință înSășI esistența nâstră naț
ională,
Fi bine, D-lor Juraţi,
în acâstă înprejurare aVeţi în mână sGrta om
ăniei; şi pe lăngă gla
sul
patriei amenințate care
vă conjură să achituţi
pe
acești €meni, — veridictu
l D-stră declarănd nev
inovăţia lor va. dovedi
streinilor, că aci nu sun
t
turburări și revoluționar
i, precum spună vrăjma
șii
noştri şi Monitorul ofi
cial al Romăniei, ci
că
sistă din' nefericire la
ecărma țerei un guvern
care
prin nelegiuirile și
manoperile sale invent
ă s6ă
ProvOcă revoluţiunele,
Afirmănd însă acesţ
rocit adevăr, Veridi
nenoctul D-stră va do
ve
di âncă,
în acelaşiă timp,
că în Romănia este
un popor
Pâcinic și liniştit ce
Osîndește şi blameadă
politica
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ință însăși esistența
Veridictul.

D-vâstră

mostră

națională

ast-fel

dat

în

pericol.

va înlătura, dar,

,
-pretestul învasiunei, și streinu va cugeta mult
pănă a se hotări s5 atentese fără nici un motiv,
la drepturile unui popor care vrea ca ele să fie
respectate şi este tot dauna gala a lupta pentru
dănsele. — lată marea însemnătate a acestui veridict în streinătate,

şi care va hotări, pâte, de e-

sistenţa Romăniei.
Care

este în fine, D-lor juraţi, ultimul argument

al acusaţiunei pentru care cere ostadirea?
D-vâstră veţi achita pe Candiano-Popescu
toți cei acusaţi înpreună cu dânsul, a dis
Procuror General, atunci justiţia este de
mai
desfiinţați toţi funcţionarii, căci ce s6

noi, Procurorii

şi judecătorii

de

Daca
şi pe
onor.
prisos,
facem

Instrucțiune, și

faceţi ? să
toți cei-alți agenţi al justiţiei. Ce se
în pericol
urmăriți crimele şi delictele cari pună
s€ vE pulibertatea, viaţa şi averea cetăţenilor;
Romănia de
neţi cu toţii la lucru câ să scăpaţi
acei cară:
relele ce o apasă. — Ce aţi făcut cu
de la Cuca
au torturat pe nenorociţii moșneni
omenilor de
Măcăii 2 cu acel ce ai scos maţele

pântecele ma“vii, cu acel ce ai scos copii din
făcăndu-i să
melor şi ai prădat arerea victimelor
cu familiile, cu
pătăcâscă de gr6dă prin păduri
de t6te dilele 2
copii lor, lipsind chiar de pănea
el, cu acei ce
Ce aţi făcut cu crimele de la Piteş
cetăţenilor, înpuşati vărsat sângele nevinovat al
mers cu mănele
căndu'i fără milă pentru că ai
|
gole la alegeri?
i Fălcoianu?
Ce-aţi făcut cu mortea. nenoroditulu
la Ploesci, cari aă
Ce-aţi făcut -cu criminalii de

băgat dorobanţi deghisaţi în sala alegerei
, bătăn

d
Cu ciomagul pe cetăţeni şi călcănd în
piciore tote

legile şi drepturile Omului ? Ce-aţi făcut
cu acei
ce
Sai pus

singuri

decret domnesc

în slujbe

contra legei, fără

ŞI eu disprețuit autoritatea în fața

cetățenilor? — Ce-aţi făcut; cu acei ce
au violat
legea cumpărănd moșii pe numele jido
vilort Ce

ați tăcut cu acei ce ai închinat

steagul

Romă-

nici înaintea streinului? Ce-aţi făcut
cu acei
ce aă călcat constituțiunea, dănd punga
ţerei în
mănele nemților? Ce-aţi făcut în fine
cu atătea
crime și abusuri cari de 2 ani înc6
ce pună în
pericol siguranţa societăţet, averea pub
lică.și viaţa
cetățenilor? Cetăţenii se ucidă pe
î6tă dioa la
marginile orașelor: Bărbătescu maj
deunedi la
marginea 'Tărgoviştei Hagi Polihron
iade la margine

a Ploegeilor și criminalii îşi ridă, pote,
de

justiție și pănă astă-di preumblănduse
liberi şi cu
trufie în mijlocul societăţei bîntuite
. — D. v6stră,
d-lor
procurori,

tanți ai legei,

unor asemenea

agenți

în

ai guvernului

loc dea

Şi represin-

vă afla în urmărirea

filhari, vă găsiţi aci, ca să

acuSați pe acești cetăţeni pacinicl și
onorabil, şi dorobanţii cu cari bătrânii noștri
făceai poteră în
contra făcătorilor de rele, sunt
puși să facă pe
bătăuşi în alegeri şi să schinguiască
prin pivnițe

pe

cetățenii

ce nu

curagiul şi cugetarea

aă altă

de

crimă,

de căţ inima,

omeni liber
cănd tilharii se preumblă liberă şi i, —_ Și pe
nesupărați de
nimeni gioa în namiadă mare
chiar Și prin mijlocul orașelor și tirgurilor; pe când
acest înalt tribunal este ţinut
ces

nevinovut,

de mai multe ile cu acest
procine scie căte alte victime
nenoro-

-
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dite, prădate și schinguite nu vor fi găcănd de
luvi şi ani întregi prin temnițe, bănuite pentru o
mănă de mălaiii, și aştoptănd să viă și pentru
ele dioa dreptăţei | oporului...

La acesteeuvinte semnele de aprobaţiune ale pupliculuiiauditor sunt atăt de resunătore și atât de

unanimeîn căt copleșescă vocea apărerei şi o faci
— D. Procuror general protestă înge fie întreruptă.
dată contra acestei porniri nevinovată,

dicănd că de

căte ori se trat6să procesele criminalilor, faliţilor,
și delapidatorilor, sunt omeni plătiți cari vin 88
aplaude pe -aperători înaintea juraţilor, D. Preşedinte ordonă deşertarea sălei, care neputănduse

face de mulţime, îndată este golită prin dorobanți cu paturi de pușcă. Şedinţa se suspendă
pănă a doua

di la

9 ore diminţi. —

În dioa

următâre, la ora fiosată, şedinţase redeschide și

„ius! “îvitat, ge intre refusă. Sala este g6lă şi
_îp înte orvevalui de gendarli, “a polițaiului şi a

ius tender de soldați cari formeagă singurul
ausțiiur, proerrorele general cere cuvântul pentru

« i uarde ie cuvintele apărărei, Qic&nd: că tăcerea
aduse
„„ „sa o acesiune tacită la încriminările
1.5
li
tao li
atăt pe acusaţiune, căt și pe apăTest e

desbateri,
zare a nu mai prelungi în zadar niște luminaţi
acari durâsă .de 6 dile, declarănduse
supra faptelor.
de lege. lua
D. Preşedinte face resumatul cerut

11 ore juraţii intră

în camera de deliberațiune;

și vocea pula 2 ore aparu îa camera şedinţolor declară înRusu,
ternică a primului jurat, D. N.

-

—9 - divtea Ii Dumnegeă
și a omenilor, că ACU
nu 26 culpabili,
sA .
|
J mizrare generală
se simte în totă sal
a “|
audul ecaste) voci,
puternică și fermă, re
ze
pe reusciință, Apărător
ii, rudele șI amicii ac ma ugaţi
lor, toţi iSăţenii audito
ri, militarii chiar, plăn
gesi
= bucrie.— Printre
denșii se afla și un fu
ncţiona:
al guvernului, gref
erul
destituit fiind-ez a pli Stefănescu, care a şi foști
ns și el de bucurie
vegăni
triumful dreptăţei
Şi achitarea nevinova
ţilor, — Tor.
se înbrăţişsdă, toți
schimbi cuvinte de
felicităr
între” dânşii şi de
bi
sunt veseli, Acusaț ne cuvăntări către cer, to
iunea singură stă
la o
mută şi consternată,
— n Oraș asemenea parte
mar.
entusiasm, mare bucu
rie, că sa salvat ată
t ondre:
sa, de a nu f consider
at ca un tribunal de sa]
;

ai poporului, căt şi
ei, de a nu fi aretată îi,
facia Huropei ca un acuţer
ib
Sa terminat acest Proc de resvrătitori; şi astofe

es, care va coprinde. în
istorie, o pagină din cel
e mai negre pentru. regi.
mul sub care s'a
petrecut.
Pan

P.S.D.

era

Candiano-Pop

escu ânsă a fost
în temniță âncă că
reținui
t va timp sub ridi
colul. şi abSurdul motiv, că ar
fi
acest proces, în care falsificat interogatorul s&ă în
Juraţii Paă achitat,
vedere și acâstă nu
avănq în
oă imputare.
VEFIPICAT

FINE,

