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Aslăzi, când Kneaul

Dimitrie Moruzi are cu--

ragiul să solicite voturile alegătorilor colegiului
al doilea din Capitala Regntului Român, credem
că vom, fuce un mare serviciu bucureştenilor dacă
le vom reaminti o parte din Istoria politică a
României.

Trebue luminată conştiinţa alegălorilor în actualele împrejurări alâl de importante; şi nu
credem că wm pulea izbuti mui bine decâl punând,

sub ochii cititorilor interpelarea pe care d-l

Nicolae Fera,
guvernului Jon

actual corifeu takist, a făcut-o
Brătianu în anul 1887, cu pri-

pire la vestita excrocherie cu Apa de aur,
Celitorii, cari mau cunoscul Chestia vor cunoaște-o, cei curi au uitat-o şi-o vor reaminti, șI
fiecure îşi va da seamă despre regimul de aievăral

banditizm ce domnea la poliția Capitalei. pe vremurile când Kneazul Moruzi teroriza Bucureştii
sub obladuirea lui Jon Brătianu.

Nu vorbim noi ci vorbeşte d-l Nicolae Fleva,

actualul amic politic al d-lui AMorui, d-l Plevna
care a suferi de pe urma poliției moruziste şi
care, în calitate de primar al Capitalei, a cunoscul-o în toate amănuntele.

Dar să dăm cuvântul d-lui Fleva:

|

ADUNAREA
Besianea

DEPUTAŢILOR

ordinară

1987-1888

DISCURSUL Dlui N. FLEVA
ţinut în şedinţa

dela l Decembrie

1887

ama

- Domnilor Deputaţi,
Nu ştia daca un subiect mai grav, 0 cestiune
mai importantă poâte să se agiteze, decât cu oca-

ziunea faptelor ce voiu avea onoarea a desvolta
înaintea d-voastră şi care fac obiectul interpelări
mele. Zic cestiune importantă, d-lor pentru că e
vorba de liniştea cetăţenilor şi de siguranţa averei
lor, din trei puncte de vedere:
|. Pentru că nu e vorba de o pornire individuală

a cutărui sau cutărui făcător de rele ci de 0 asociaţiune întreagă organizată întrun mod sistematic în
unicul scop de a înşela şi deprăda societatea.
II. Pentru că această asociaţiune în loc să găsească
în agenţii forței publice un persecutor şi un obstacoi

se preziută ca cum ar fi avat un protector şi o înlesnire.
III. Că justiţia care trebue să urmărească repede -
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a

şi cu
chiar:
A
mină,

eficacitate a fost tardivă impasibilă dacă nu
nepăsătoare.
auzi cineva, d-lor, faptele care s'au dat la lua le citi, a se spune istoricul lor, ar crede

cineva

că sunt nişte visuri, nişte lucruri imposibile.

„D-lor mi-am

permis

să fac

această

interpelare

pentru că sub forma care se prezintă, prin peripeiile prin care a trecut faptele denunţate până azi,

mi se pare că ele denotă o stare morbidă, boală
care în medicină se numeşte starea generală şi care
decide despre viaţa şi sânătatea chiar locală a bolnavului.
D-lor, sunt mai mulţi ani de când s'a constituit
în secret şi prosperează în pace şi linişte o societate de escrochi cu scop de a înşela şi deprăda lumea.

Ce au făcut ei până în anul trecut, şi ce fac
poate şi acum fiindcă şi acum sunt liberi în mijlocul

societăţii îngrijate, nu aşi putea să vă spui mai bine
decât cu câteva cuvinte care le-am cules din ordonanţa judecătorului de instrucţiune care graţie ce-

rului în urma interpelării mele dela 9 Decembrie
Sa dat.azi; în_ce condițiuni vom: vedea.

Lanţul faptelor rele sâvârşite de C. Andronic
este atât de mare, victimele lui atât de numeroase
în cât se poate crede că nu e colţ din ţară care să

nu aibă urmele nelegiuirilor sale.

Câte

informaţii

câte denunţări, câte destăinuiri chiar din partea foştilor săi tovarăşi, nu ne-a făcut să vedem în această
afacere tablouri, care se pot califica cu drept cuvânt

crime. De câte ori, în adevăr nu

s'a găsit sângele
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fumegând

pe urmele acestui escroc, căci diferiţi ne-

fericiţi atraşi

prin

astuţia

nemăsurată

a acestui om,

îşi ridican viaţa pentru a-şi cruța durerea de a vedea

familia pe drumuri.
Aceste sunt cuvinte culese din ordonanța judecătotului de instrucţiune ; ele formează negreşit o coatradicţiune, un anachronism nemai pomenit în nici
o societate organizată, de oarece vedem, că asemenea

oameni, care prin

faprele

lor

rele

au adus chiar

moartea victimelor, să fie lăsaţi liberi în mijlocul
societăţii. (Aplauze din partea opoziţiei).
Anul trecut însă, după atâtea peripeții un fapt
se iveşte şi dă la lumină această asociaţiune secretă
şi perfect organizată, Zic secretă şi perfect organizată, fiindcă ea avea zodiacul ei, avea samsarii ei,

avea protectori, părtaşi şi chiar patronii ei până în

cele mai înalte trepte ale societăţei noastre.; a acestei
societăți democratice în care mulţi au ajuns acolo

unde nu Sa gândit (aplauze din

şi unde poate nu au meritat.

Nu vă vorbesc

aci, d-lor,

partea opoziţiei),

ca persoană.

Datoria

mea de reprezentant al ţărei este să aduc înaintea
Parlamentului denunţări formale făcute în public,
prin ziare şi care a alarmat cu drept cuvânt socie-

tatea, am sâ reproduc înaintea d-voastră nume, să
menţionez circumstanţe şi fapte cari sau constatat
Chiar

înaintea

judecătorului

de

instrucţiune.

Când

sau publicat, d-lor, aceste denunţări prin ziare, Camera nu era deschisă şi eu citindu-le la început'nici
nu le-am dat atenţiune fiindcă era întitulate: Miste-

rele poliţiei Capitalei.

Mi-am

zis misterele

poliţiei Capitalei, sunt cunoscute ; poliţia nu face gecât
politică, după cum v'am arătat altădată, cu ocaziunea
interpelărei relative acel ziar redactat şi inspirat din
fondurile secrete şi prin cari zişii pacinici cetăţeni
erau asmuţiţi ca cu bâte şi târnăcoape să spargă capul

celor din opoziţie.

Dar când mi Sa atras atenţiunea acelor publicaţiuni, şi le-am citit, am răroas încremenit, şi uitând

pentru un moment politica şi partidele, m'am întrebat : este cu putință ca în societatea noastră, după
atâtea secole de lupte, după atâţia ani de constituționalism să ajungem a vedea petrecându-se asemenea lucruri ? Sub ochii, cu concursul aşi putea
zice, al autorităţei ? Nu-mi venea să cred şi vă măr-

turisesc că mă aşteptam să văd urmărindu-se sau
desminţându-se faptele publicate.
Uitasem, ce e drept, că Monitorul Oficial nu se
„mai ocupă astăzi de denunţările presei.
|
In sistemul democratic şi liberal cu' deosebire că

s'a inaugurat, presa

nu mai este o a patra putere

în Stat cum este în Statele Coriszitutionale unde
miniştrii zic că guvernează cu presa când Parlamen-

tele sunt închise ; la noi a patra putere în Stateste
politica, (aplause din minoritate) şi când este Parlamentul deschis şi când este închis poliţia este a patra
putere în Stat, (aplause din opoziţie) aceasta o zic ca

un sistem general fără să fac aluziune la cutare şi
citare persoană, regimul de poliţie este regimul
constituţional, care domneşte la noi.
Am aşteptat cu toate acestea văzând

gravitatea
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faptelor

denunţate

să

se publice

sau să se facă oare cari

vre-o desminţire

urmăriri,nu eram încă bihe

pătruns de doctrinele cari le-am auzit de pe banca
ministerială cu ocaziunea interpelărei mele din zi-

lele trecute, dacă ştiam că teoria primului ministru

este că demnitatea naţiurei cere ca să ascundă pe
cei cari tac rele în loc de a-i da pe mâna justiţiei,
nu aşi mai fi avut nici o ilusiune. Aşteptam dar să

văd vre-o desminţire în Monitorul Oficial şi n'am

văzut nimica ; arm văzut numai în g:zeta oficiOasă
câte va rânduri, prin care se zicea câ persoanele
cari sunt

atacate

prin

acele

denunciări

suat

prea

sus puse pentru ca să răspunză, şi prin urmare nu
se face nici un caz de dâusele,
Atunci d-lor, m'am :crezut dator în limitele activităței

mele,

nefiind

Cameră

unde

să

vorbesc,

să

scriu în presă, şi am făcut un articol subscris cu
numele meu prin care am atras atenţiunea puterei
publice şi am zis: cercetaţi şi vedeji ce este adevărat din aceste denunţări şi pe cei vinovaţi daţi-i
jostiţiei, căci dacă nu veţi face nimic, vom zice că

cele ce s'au publicat

sunt

adevărate,

N'am

văzut

nici după aceasta nimica. Într'o zi ducându-mă la
tribunalul corecţional, văd o nenorocită femee şi
un om plângând
că se adresează la miae şi îmi
zice : D-le,

iată ce mi

Sa

şelat de un Sion Gherey
tOată

averea

mea,

din

intâmplat,

am

fost

în-

cu 25.009 lei, aceasta era

această

cauză

am

fost silit.

să dau faliment, am şezut 4 luni în puşsărie, am
dat bani unui puternic

al zilei ca să stâruească să

—
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mă graţieze; şi nu ma grațiat, şi acum văzând că
se apropie Paştele am râmas fâră pâine cu cinci
copii, mam
dus la şarlatanul care ma înşelat, şi

cari îmi fâgăduise să-mi dea ceva cel puţin pentru
sărbători, am

găsit uşi închisă, am

intru şi când

am intrat

a venit

forţat-oca să

îndată

poliţia şi

ma închis atât pe mine cât şi pe alţi doi cetăţeni
cari îi luăsem de martori, zicând poliţia că am violat domiciliul escrocului care ma înşelat. (Aplause

din minoritate).
Această

scenă

piliu No. 8 la

sa petrecut

zodiacul

în strada Numa

despre

care e

Pom-

vorba în

această interpeiare,
Aa
Văzând aceasta, care inimă nu putea să fie atinsă?
Am zis acelui nenorocit să vie la mine să-mi spună

toate amănuntele împrejurărilor, prin care a trecut
până când

a pierdut banii şi i-am fâgăduit asistenţa

mea.
In sfârşit mila judecătorului de instrucţie a făcut

ca acei om

să nu

wartori cari au

mai fie

arestat,

fost aduşi cu

iar cei lalţi doi

dânsul ca

complici,

au fost ţinuţi închişi la poliţie trei zile fără a li se

da nimic de mâncare şi după trei zile deabia li s'a

dat libertatea.

Şi care a fost crima

pentru care fu-

seseră închişi ? Crima că asistaseră pe o victimă îu
momentul de desperâre când ia sttigă: săriți, prindeţi hoţii.
În anul trecut la Decembrie 9 s'apropie, D-lor,
un

an

de când

această

afacere

a trebuit

să fie dată

pe mâna instrucţiunei. D-lor, vreţi să arţi o ideie

—

44

—

generală despre organizaţia acestei asociaţiuni înainte

de a vă spune cum s'au petrecut lucturile în detaliu ?
Un samsar mergea D-lor, la cine-va-i zicea D-le,
e un zodiac pe str. Numa Pompiliu 8, nu ştii ce
bine dă cu cărţile? Chiar agenţii poliţiei se duc pe
acolo şi-l consultă când au nevoie; de ce nu te duci
şi D-ta să-ţii ghicească

viitorul;

bietul

om intrigat

se ducea acolo, zodiacul aşeza cărţile şi uitându-se
în ele îi zicea: D-le, D-ta eşti un om norocos, pe cine
ai cu noroc în

casă?

sau vreun copil?
faci bani mulți

Nu

Vei

fi D-ta?

nevasta

D-ale

ştiu. Tot ce ştiu e că ai să

şi în curând.

Şi

no'ocul

acesta

îţi

va veni dela un om înalt cu ochi albaştri şi părul
galben, acesta era figura escrocului Andronic. Omul
se ducea acasă, impresionat şi se muncea mereu să

afle cine să fie acela care să-l îmbogăţească? Peste

două, trei zile venea la dâasul alt samsar şi oferindu-i

să-l ducă

la un

proprietar

ce

avea bani de îm-

prumutat, cu o dobândă uşoară, era condus drept,
la omul înalt cu ochii albaştri, cu părul galben, la
persoana de care îi vorbise zodiacul.
Acolo începeau muzicele şi păsările mecanice de
tot felul să cânte, căci omul în chestiune trecea de
mecanic. Pe masa lui era şi un monitor al Statului
falşificat unde se zicea că-i s'a dat decorația bene- merenti pentru invenţiunile care le-a fâcut ca sub:
director la monetăria Statului,
Acolo după ce se vorbea puţin despre pădurea

vândută sau despre o altă afacere pretextată, începea
scena vestitei ape de aur. O scenă din acele cari

|

—
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era de. natură a atrage şi amăgi
lesne crezătoare,

natura
|

omenească

Aşa zisul mecanic spunea că el a lucrat la Monetâria Statului că acolo a făcut bani pentru Stat,
şi acum i poate face pentru dânsul. Că fiecare
"bucată de 20. lei, fiecare napoleon de aur, pe dânsul
nu-l

costă de

cât

trei

sau

patru

franci,

şi ca să

probeze aceasta, aducea o pungă cu bani, lua
dintr'ânsa unul sau mai multe bucăţi de mozedă şi
după ce le freca cu un fel de apă,'le arăta apoi
victimei, zicând: Vezi acest napoleon este de aur şi
nu costă de cât patru tanci, şi arătând că are încredere în persoana cu care vorbza ?i dădea adesea
câteva bucăţi cu să le încerce în piaţă, sau la giuvaergiu, asigurând câ nimeni nui va spune că nu
sunt adevăraţi napoleoni de aur.
Şi când

1 spunea;

victima

?] întreba:

care

este

misterul?

tot misterul este apă de aur cu care se

poite da monedelor faţa adevărată. Victima ispitită
dedea atunci escrocului bani ca, săşi procura apa
miraculoasă

şi dacă se găsea

vreuna

mai

neîncre-

zătoare, atunci "i propunea să meargă împreună la
Pesta căci de acolo zicea că cumpăra apa. Şi când
ajungeau la Pesta, acolo “i aşteptau la gară o trăsură
şi le eşea înainte

un om,

negreşit

un

alt complice

îmbrăcat bine cu pieptul plin de decoraţii. Acel om
după spusa escrocului, era un funcţionar

înalt dela

Monetăria Statului şi care'i procura apa cea misteriossă de aur. Acolo victima dedea banii şi ca să
nu aducă apa cu dânşii în ţară împac/etau sticla
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intro ladă şi o expediau înainte, Apoi când veneau
acasă, sau sticla cu apa de aur care era împuchetată
în lada cu macaroane, s'a spart şi a curs toată

apa pe drum, Sau era descoperită la Vamă ; atâtea şi
atâtea noi mijloace de a stoarce victimelor bani.
Nenorocirea mea zicea escrocul, şi victima prinsă
în cursă, era împinsă să dea mereu ale şease mii
de franci.
În sfârşit după multe peripeții mult aşteptata apă
sosea şi scena trebuia să aibă un desnodământ.

Atunci escrocul chema în cas: lui pe victimă şi

punea şorțul lui de
să spele banii; abia
bătea la uşe. Femeea
tem pierduţi! Poliţia

mecanic, lua tigaia şi începea
începea operaţiunea şi o mână
escrocului intra strigând : Suna dat peste noi. Şi îndata un

comisar de poliţie apărea şi proceda la facerea cu-

venitului proces-verbal. Atunci escrocul .ădra în
genuchi cerând ertare şi victima ca să scape de această

urmărire,

trebuia

să

I0—I15 mii de franci, după

mai

alţi

scoată

bani,

împrejurări. Astfel se

terminau mai adesea aceste înşelătorii, şi victimele
se deşteptau, însă prea tărziu că a fost înşelate.
na din aceste ultime scene a dat loc la desco-

perirea acestei asociaţii a cărei jafuri nu se urcala

sute de mii de lei, ci la milioane, căci nu este un
colţ în țară

unde

ea

să nu

fi pătruns

şi

să nu

fi

găsit numeroase victime.
Cazul care a dat-o pe faţă a fost înscrisul de
10.000 lei luat unuia din aceste victime, D. Ilie
Constantinețu Tabacu. Neguţător cinstit în piaţa

—

noastră, înțe'egeţi

1

—

d-lor, în ce stare

de suflet tre-

bue să fi fost când poliţia la surprins În casa lui
Andronic şi când i sa spus de comisar că are săl
dea pe mâ-a
justiţiei cu proces-vebil | Victimasa
văzut atunci silită să iscălească un înscris de 10.000
lei, şi să-l dea comisarului care presa Pa denunţat
că ar fi un d. Theodorini; comisar care tuncţioneazi şi astizi (aplauze din partea minorităţii), şi

numai după câtăva

vreme a fost

mutat la o sec-

jiune depărtată mai la marginea oraşului, ca sânu
mai dea victima ochi cu dânsul, a fâcut şeful lui
cu acest comisar ceeace face d. ministru al Justiţiei
cu unii judecători pe care îi mută de colo, colo
ca să se scape de dânşii.
”
Cari şi câte sunt victimele acestei asociaţii, nu
se poate cunoaşte ? De ahmintrelea nu. aceasta este

obiectul

interpelărei

mele. Ceeace

"mi

propun să

întreb pe d. ministru de Interne şi de Justiţie, este
aceasta ; aţi citit ce a spus ziarele asupra acesteiafaceri

şi cari

de

altmintrelea

colabora

cu

chiar ce

a spus victima; pe cine aţi urmărit? eu n'am
putut şti fiindcă lucrul acesta pe deoparte s'a ţinut
secret, nu fac din aceasta o crimă.
Dar în cele din urmă d. Prim Procuror al Tri-.

bunalului la care m'am adresat dim partea victimelor, mi-a declarat că nu se crede obligat de legea

mai da nici o informaţiune, tot ce ştiu este că
agenţii autorităţii nu Sau urmărit, şi că după ce

instrucțiunea S'a terminat afacerea a stat şeapte luni

la rechizitoriu.

De

la Mai

rechizitorul

sa

dat la

—
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Noembrie, se vede în urma

înterpelărei mele, sau

în ideea că am să fac o interpelare. Înţelegeţi că în

asemenea condițiuni mam

putut să cunosc detaliiie

dar am văzut un singur lucru. Din ordonanța judecătorului de instrucţie şi rechizitorul procuroru-

lui se vede că nu s'a făcut nici un fel
rire în contra tutulor agenţilor publici,

de urmădenunțaji

că au participat la această afacere.
Aceasta d-lor, m'a mâhnit, cu deosebire. Ei cum?
Ce mai e societa:ea română dacă în faţa unor denunţuri pozitive, justiţia le lasă în întuneric pentru
cutare sau cutare consideraţiune ? Unde mai e democraţia ? Unde mai e egalitatea înaintea legei?
Unde mai e liberalismul?
Un onor D. Ministru zicea mai alaltăeri că afaceri de asemenea natură se descoperă foarte greu,
Negreşit, convin că rare ori o sâ se găsească 0ameni cari, luând parte direct sau indirect în asememea manopere, să vie să dea înscrisuri şi să lase pe
urma lor probe palpabile, dar d-lor, când se specifică

fapte, se prezintă

probe,

nu

oare

trebue

ca

justiţia să ţie socoteală de dânsele şi să urmărească
E
adevărul ?
Sunt d-lor, lucruni, cari autoriză pe cineva să
creadă că denunţirile făcute în public sunt adevărate, şi eu în faţa acelor denunţări dacă nu s'a fâcut nici o cercetare care sâ constate contrarul, am
dreptul să cred că lucrurile aşa s'a petrecut.

Ia adevăr, s'a zi:, că agenţii

forţei

publice, în

loc să urmărească cu tenacitate pe escroci,

i-a pa-

—

tronat şi că numai
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la

extremitate a ajuns această

afacere înaintea justiţiei, şi chiar atunci, însă, în
mod incomplect. În adevăr acest om urmărit astăzi
a tfost trimis la judecată acum, însoţit cu dosarul

No. 3547 din 1870, cu
cu dosirul

No.

138

dosarul

din

1871,

No. 64 din 187i,

cu dosirul

No. 28

din 1673, cu

dosarui No. 739 din 1879 cu dosa-

rul

din

No.

ş20

1881, cu dosarul

1880,

No.

cu

1142

dosarul

din

No.

1882,

366

No. 1129 din :8382, cu dosarul No. 481 din
cu dosarul

No.

3663

din

1884,

cu

din

cu dosarul
dosatul

1883,
No,

2340 din 1884, cu dosarul No. 236 din 1885, cu
dosarul No. 13823 din 188ş.... 14 dosare veneau
după dânsul în ziua în care un judecător de îin-

strucţie conştient îl găsise şi pusese mâna pe el ca
să-l urmărească. (Aplause din partea minorităţei).
Cum ? În aceşti 9 ani nici unu! din aceste 14 do-

sare nu au avut urmare şi nu au putut da pe față
această filiaţiune secretă care storcea lumea şi făcea
atâtea nenorociri, şi atâtea victime?
Explicaţi-vă d-lor, d-voastră acest fapt, eu unul
cu greu pot să-mi explic, Dacă însă la aceste împrejurări am mai adăuga şi altele, ce trebue să credem atunci?

D

ministeu al justiţiei, Eug. Stătescu : Aşi spus

un nume

citând

D. N. Fleva:

acel

dosar.

Da. Ganciu Stoian.

Dacă

lar în-

treba cineva, ar spune poate cine i-a luat 200 ir.
pentru ca să-l graţiaţi d-voastră, var spune poate. şi

d-voastră aceasta. (Aplause din minoritate). El var
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" Spune cum

A

s'a tocmit

pentru

aceasta

400

franci,

dar neavându-i pe toţi a dat înainte numai 200;
făcând şi puşcăria.
D. ministru al justiției Eug. Stătescu: V'aşi rămâne obiigat să'mi spuneţi acea persoană, căci sin-

CAI,

gur a-ţi spus că nu s'a grațiat. Şi alte dâţi au venit unii simi spună pent'u oamenii pentru cari ai
stăruit d-ta ca să fie graţiaţi şi că s'ar fi dat şi parale pentru aceasta,
D. HN. Fleva: Ferească Dumnezeu, nici odată
SS mam Stăruit, afară numai pentru acel nenorocit serSR gent comunal care Sa luptat cu contrabandiştii şi
sare ş'de de doi ani în temniţă.
Am fost alalăeri la temniţă ca să văd dacă mai
trăeşte şi vorbind cu directorul, mi-a spus 'că ere| gulat pus pe listă la fiecare zi mare când o să se
facă grațiere, căci are o conduită exemplară, dar
e şters regulat de pe listă; negreşit pentru ca în
“locul ni să se graţieze acei, pentru care stăruesc
favoriţii cari pentru aceasta. sunt plătiţi. (Aplause

din minoritate).

D. ministru al justiției Eug.

Pentru.

Stătescu:

sergentul d-voastră.
D. N. Fiova: Nue almeu.E unuldin acei cinci
sergenţi cari în lupta cu contrabandiştii a fost silit
să tragă noaptea cu revolverul, pentru care a fost
Osândit la cinci ani de închisoare, se ştie circumsianţele acestei nenorocire afaceri; de doui ani „de.
când acel om zace în temniţă nu sa gândit
Ro iC 4
Ş

n Ab

Cassa
y

-”

să] graţieze deşi când eram în mai bune relaţiuni
cu d. ministru de justiţie, d-sa îmi promisese aceasta.
D. ministru al justiţiei Eug. Stătescu: După stăruinţele d-tale, eu ştiu că Pam pus pe tablou.
D. N. Fleva:

Şi cu m'am

mirat

D. ministru al justiției Eug.

de aceasta,

Stătescu:

mă mir, căci credeam câ e grațiat.
D. N. Fleva: V?am spus câ alaltăeri am

Şi cu

fost la

Văcăreşti, căci și el însuşi mi-a spus cele ce zisei
adineauri. Sunt fericit însă dacă d. ministru de jus-

tiţie ia act d= această împrejurare ca sâ dea liber-

tate unui om care şi-a facur numai datoria. Dar
dacă cu această ocazie Onor. d. ministru vrea să

afle ceva asupra industriei grajierilor din ţară... (Aplause în minoritate).

cu
ţia
loc
itu

Poate' să afle câ speculele nu s'au făcut numai
apa- de aur, mai este o altă apă de aur, asociapentru graţierea condamnaților şi care eun mijde profit şi de înavuţire a protegiaţilor.. Penaceasta, d. ministru nu are de cât sâ binevo-

iască a întreba pe procurorul

general dela Curtea

de apel din Galaţi şi să-i ceară dosarul cu No. 655
din 1885 şi acola va găsi că e un personagiu important al zilei, personagiu care a figurat în acel

proces în mod incidental, fiindcă cel dat în judeCată Sa coustatat de către Curte că n'a fost un agent şi n'a fâcut de cât să lucreze în numele persoanei în chestiune, pentru că banii fuseseră de“puşi la un negustor, şi era nevinovat. Acolo, în
acel dosar, va găsi d. ministru al iustiţiei din par-
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tea acelui puternic

al zilei,

telegramă

în care se

zicea : Viu Marţi seara în Bucureşti, să vie şi persoana ştiută, (laritate). Această telegramă se găseşte pusă la dosar,
D. A. Vainov: De cine e iscălită.
D. f. Fleva: Nu vroi să fac personalităţi,

D. ministru al justiției Eug. Stătescu: Eu cred

să ştim

dacă

cu

Suntem

că ar trebui să o spui.

toţii interesaţi

abuzuri

există

în adevăr

în

privinţa

cererilor de grațiere şi dacă se speculează. Suntem
interesați ca să se reprime acest lucru şi vă rog să

nu mai faceţi reticenţe; vă rog să daţi informaţiuni

complecte şi eu voiu fi fericit când voiu pune
mâna pe 0 iţă ca să înţarc şi lucrul acesta.
D. N. Fleva: Eu cred că inlormaţiune nai complectă ge cât aceasta ca să cereţi dosarul în chestiune, nu puteți căpăta. In acel dosar o să vedeţi
de cine e vorba. Pentru ce voiţi să venim cu personalităţi, mai cu seamă când sistemul d-voastră
dacă se citează persoane, este să trimiteţi pe acele
persoane să provoace

la duel

pe

vorbit despre ele în Parlameet.
noritate),

D. i. Rădulescu:

Ar

mai

deputaţii

(Aplause

fi încă un

cari

din

due!

au

mi|

la

orizont.

D. ministru al justiţiei Eug.
d-voastră e să insinuaţi,

!

Stătescu: Sistemul

D. Hi. Fleva: Nu insinuez, mă ertaţi, sunt tapte

pozitive...

o.

20
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D. ministru al justiției

Eug. Stătescu:

Sister.

d-voastră este ca să insinuaţi.
D. N. Fleva: Dar acestea sunt lucruri cunosc
de lume şi câte veţi zice D-voastră, lumea nu
poate să nu se scandalizeze, când vede că pe agen:
autorităţilor denunţaţi în public, D-voastră în |
să-i trimiteţi

înaintea

justiției, să-i urmăriţi, îi me:

ţineţi în funcţiune, şi-i puneţi să provoace pe deput;
la

duel.

Aceasta

nu

„dalizează lumea?

credeţi

D-voastră

că

sca

D. ministru al justiţiei Eug. Stătescu: D-voast

faceţi

denunţări

mentului

care

sub

nu

mă

imunitatea
obligă

presei şi a Parl -

Ja nimic.

D. $. Flsva: A! va să zică preocuparea D-voasti
nu este atât pentru a pune mâna pe hoți, cât

a Sugruma

pe

denunţători?

(Aplause

din

part.

opoziţiunei).
|
|
D. ministru al Justiţiei Eug. Stătescu: Vă înşela
D. N. Fleva: Eu am văzut de multe ori oame
bogați

în

puşcărie

pentru

că au

denunţat fapte re .

comise de agenţi publici, şi am dreptul să apuc
D. Ministru şi să-i zic: Aţi avut denunţări, tormal
S'au Citat nume, Sau arătat martori, de ce nu:
făcut

nici o urmărire?

D. ministru al! justiției Eug.

Stătescu:

Nu

avut nici O denunţare, vă înşelaţi, ori voiţi num
să induceţi Camera în eroare.
D. N. Fleva: Aţi avut denunţări prin presă

a-

Sau publicat pu numai denunţările dar sa public
şi documentele şi era de datoria justiției să se in:

—
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tereseze şi să ceară acele documente ; dar D. voastră
nu vreţi să ţineţi nici o socoteală de cele ce se
publică prin presă. E altă treabă. Aşa era şi Bimbaşa

Sava

care

mânească!

nu

vrea să ştie de nimic în Ţara Ro=

(Aplauze din partea opoziţiei,

îlaritate).

Dar întrîun regim constituţional, guvernul ar
trebui să ţină socoteli de cele ce spun mai ales adversatrii lui, căci prietenii D-voastră vă tămâiază, vă
găsesc infalibili, vă dau cu cădelniţa şi D-voastră
în loc să ţineţi socoteală de ceeace spun adversarii

D-voastră

îi băgaţi

în

puşcării

şi tără

a cerceta

ziceţi că sunt nişte calomniatori, Dar de alminteri
să fim drepţi, să recunoaştem, D-lor, că nici poate

fi altfel (întreruperi). Eu, D-lor, nu zic că toţi
cari vă susţin, sunt corupți, nu pot zice aceasta,
fiindcă sunt excepţiuni onorabile, decât atmosfera
ce vă înconjoară este infectă şi sunteţi în pericol
a vă molipsi unul dela altul precum în timpul ciumei,

se molipsesc chiar voturile cele mai bine constituite.
Viu acum, d-lor, la denunţările făcute.
Intă, d-le ministru, una din aceste denunţări, ea
este destul de categorică. Este, d-lor, în acest judeţ
un comersant anume Tudorache Ionescu, care cât
p'aci era să fie victima acestei asociaţiuni.

lată cum se relatează cele întâmplate cu d-l Tu-

dorache

Ionescu:

IntPuna din zilele anului trecut se prezintă la
d-sa, Ghiţă Radulescu, (un alt samsar al lui Andronic) spuindu-i că un boer are o pădure mate şi
trumoasă şi fiind în mare nevoe, o vinde foarte

—

eftin. Cu

modul
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acesta

d-l

Ionescu

este

adus la

Andronic ; acolo după ce au vorbit de pădure, escrocul a început iarăşi cu cântecele sale, ajungând
asttel lu napoleonii înegriţi şi la necesitatea fabu-

loasei ape de aur, terminând prin a încredința d-lui
Ionescu

câţiva

napoleoni

spălaţi

ca schimbându-i, să

se încredinţeze că sunt buni. D-l Ionescu îusă îndată
ce a eşit dela Andronic s'a dus drept la poliţie
unde găsind pe d-l prefect Moruzi i-a denunţat câ
în strada Icoanei No. rr este un anume Andronic
care face bani falşi şi câ a voit să-l vâre şi pe d-sa
în această criminală afacere, dând totodată d-lui

prefect şi napoleonii pe cari îi dăduse Andronic,
D-l prefect arătându-se

foarte mirat că există un

asemenea falşificator în centru Capitalei
are să-şi pae toată activitatea
că nu

înţele«ge

cum

se

a spus că

pentru a-l

prinde şi

face ca comisarul

respectiv

să nu simţă nimic (acesta era comisarul Teodorini
cel dela secţia 9 care cu

ordinul

prefectului

fâcea

surpriaderile la Andronic).
D. lonescu a mai spus prefectului că alt samsar
a mai voit a-l duce şi la Gherei tot pentru o pădure, dar informându-se că acesta este un şarlatin,
şi asemenea falşificator de bani, (sărmanul om din
toate părţile i se întindeau curse) nu a voit a se
duce ; atunci d-l prefect zice că şi d-sa s'a informat

că Gherei este un şarlatan şi 7-4 și pus în urmă:
vire dar el simțind, a fugil în Austria ; şi prin
urmare îl roagă
să “nu mai

pe d-l lonescu în interesul generai

vorbească la nimeni despre al sste lucturi,
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căci răspândindu-se vorba Andronic va simţi şi el,
şi nu-l va mai putea prinde (Halal să-i fie d-lui
Moruzi, bine ştie să le ticluiască).
Apoi mulţumind d-lui Ionescu, acesta s'a dus plin
de satisfacţie că Andronic se va prinde şi nu va
mai putea înşela lumea; carei fu însă mirarea, când
eşind din curtea poliţiei sau mai bine zis dela cuibul tâlharilor, întâlneşte pe” Gherei în trăsură pe

podul Mogoşoaei, trecând chiar pe dinaintea poliţii.
Dupi câteva zile mai ducându-se Tudorache lonescu iarăşi la poliție, găseşte acolo pe Andronic,

care văzândull îi zise : N'ai
pentru

treaba

aia. Atunci

mii

bietul

venit pe
om

la mine

a înţeles, pen-

tru ce i se zisese ia poliţie să nu mai spună lucrul
ia nimeni.
lată o denunţare gravă d-le ministru, poate fi
ceva mai categoric? tăcutus'a însă în ace.stâ privinţă vre-o urmari:e? Ni.i una. Chem tusa Iudorache Ionescu ca să depue în privinţa aceata
undeva 2 Nicăeri. În :facerea Pandelescu exie asemenea

ceva

caracte îstic,

d.

Pandelcscu

este

0 cu-

noştință a mea de la Râmnicu Sărai, d-sa venind
la Bucureşti cu această împrejurare a venit şi la
mine şi spunându'i că am vazut şi alte victime,

care mau

însărcinat

cu

apărarea

drepturilor lor

am rămas îoţeleşi ca sămi trimită şi d-sa procură

de la Râmnicu-Sărat.

După trei zile am citit în « Monitor» că d. Pandelescu“a fost numit în funcţiune şi procura d-sale

vam mai primivo nici până azi. Aceasta iarăşi ce

— 94 —

însemnează? dar d-lor, dacă s'ar face o instrucţiune în această privinţă, dacă ar fi o Justiţie, dacă

d. ministru ar promite formal cel

puţin

acum că

au să se urmârească tuncţionarii denunţaţi şi daca,
bine înţeles, ar fi suspendaţi din funcţiune Sar descoperi lucruri şi mai grave. Este o doamnă înstr.
Scaune, persoană cunoscută în socie:ate, numele ei

Sar da la instrucţiune, e de geab. să”l spunem aci.
Această

persoană

văzând

că i se întinde

o cursă,a

voit ca să dea pe escroc pe mâna justiţiei, şi pentru aceasta a convenit cu dânsul să vină la domi-

ciliul ei înatr'o zi determinată, a chemat pe comisarul quartierului ca să ia măsurile cuvenite. Comisacul de bună credinţă, s'a dus la prefectul poliţii
spunându”i : că în cutare

zi la ora cutare

surprinde escrocii. Prefectul

Pa zis: bine ai

se

pot

făcut

câ mi-ai spus, pândeşte că va veni Andronic acolo
şi vino de mă vesteşte ca să viu cu procurorul. Ce

s'a întâmplat însă după aceasta ? Escrocul n'a mai
mers la ziua fixată, comisarul a pândit de geaba;
şi pe urmă a

fost permutat

la un alt quartier.

Per-

soana aceea in'rigată de acest fapt, s'a dus apoi la
Andronic şi Pa întrebu: de ce mai venit la mine
după cum ne-am înțeles? Escrocul de la uşă i-a
zis: nu'ţi

mai

cumpăr

denunţat la poliţie.

Înţelegeţi, d-lor,

via, cocoană,

pentru

căci

ce nu venise

d-ta

mai

escrocul;

tusese vestit mai din "nainte! de unde ştia el aceasta?
lesne puteţi deduce. Toate jurnalele mai spun d-lor,

—
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şi alte fapte pozitive şi arată chiar martorii cari pot
atesta veracitatea lor.

Nu se poate

tâgădui, spun,

că

agenţii înalţi ai

autorităţii polițieneşti se duceau des ia acest escroc
şi că trăsurile lor staţionau chiar la poarta lui. Ve-

cinii au văzut

faptul,

Ei bine!

ce

câutau

agerţii

acolo? S'a mai denunţat faptul întâmplat cu nenorocitul Georgescu mezelichciul ; acest nenorocit bătrân şi nevasta lui au murit într'o săptămână dis
peraţi de perderile ce încercaseră şi speriaţi că justiţia a pus mâna pe ei, căci lor li sa întâmplat
aceiaşi scenă tu a lui Ilie Constantinescu Tabacu.
Nenorociţii bătrâni au marit de frică,

Câtva timp după aceasta fiul victimelor se întâl-

neşte cu escrocu! ia Galaţi, fiindcă el opera în toată
jara ?l întâlneşte zic, la: Galaţi.
Amintindu-i nenorocirea ce”i lovise pune mâna în
gâtul es:rocului şi strigă hoţii voind să-l ducă la Po-

ţie. Ce se întâmpla însă acolo? Torel fiul victimelor
a fost

arestat:

Agenţii

poliţiei

i-au zis: cum

poţi

să te legi d-ta de un negustor cinstit ca. d. Costache? (aplauze, ilaritate). Victima abia a scâpat

dia poliţie, şi agenţii autorităţii nau fost urmăriţi,
nici chemaţi să râspunză cui-va de purtarea lor.
Numai comisarul Teodorini a fost chemat; şi
acesta şi după ce Ilie Constantinescu a spus că

cunoaşte
10,000

pe comisarul

ici, judecătorul

faţa Îui Țlie Tabacu

care

a adus

şi acesta

i-a luat înscrisul

de

comisarii

în

pe

toţi

văzând

pe

comisarul
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Teodotini, a zis: D-lui este acela care m'a ameninţat
şi în mâna căruia am dat înscrisul.
Comisarul văzându-ce descoperit se adresează cu
sânge rece la D-l Judecător de astrucţie zicându-i:
D-le Judecător trimiteţi pe D-lui la D-l Suţu săconstate, trebue să fie în adevăr nebun că se leagă
aşa de oameni,
“Dar e mai mult, D-lor, jurnalele nu au publicat
numai denunțările ci şi documentele care le-a căzut
în mână, relative la această escrocherie şi la participarea agenţilor forţei publice la această asociatiune

secretă, Citesc D-lor, în ziarul Epoca dela 6 Iunie
cu titlul din misterile Poliţiei Capitalei:
Ia urma publicaţiunilor noastre primim din Foc-

şani următoarele documente, care pun şi mai mult
în evidenţă vasta reţea a acestei oneşti asociaţiuni.
De astă dată orice comentarii este de prisos şi nimeni
nu se mai poate îndoi fiind vorba de declaraţiuni
şi de acte scrise care vin în susţinerea acelor publicate
până acum.
Unul din aceste acte este;

Declaraţiunea D-lui loan Triandafil, proprietar al

cunoscutului Hotel Triandafil din Focşani, victimă
despuiată de această bandă de escroci cu suma
de 100,000 lei.
Cele declarate de D-l Triaudafil se confirmă de:

Memoriul unui agent de pohiție din Focşani
Memoriul scris şi subscris de acest agent al cărui
nume nu trebue pentru moment să fig dat pubii-
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cităţei.

Cele

relatate

prin

acest

memoriu

sunt în

fine adeverite de: Scrisoarea originală scrisă şi sub
scrisă cu propria mână a lui Siâniceanu 'Turcitu,
socrul lui Andronic, scrisoare care poartă însă în

locul

semnăturei

care o dăm
Câte

sale,

pseudonimul

cu ortografia

trele

aceste

acte:

Stelino

şi pe

declaraţiunea

D-lui

ei.
atât

Triandafi! cât şi memoriui comisirului şi scrisoarea
de mai sus cu plicul, expediată din Bucureşti, precum
şi cartea de vizită a Prefectului de Poliţie.
Şetul asociaţiunei, cartă de care se vorbeşte în actele de mai sus, ni San expediat din Focşani şi
sunt în Original în mâinele noastre,

In acea foae se reproduce declaraţiunea scrisă de

D. Triandafil care zice: că a fost excrocat cu
100.000 lei şi care termină adăogând următoarele :
lana, în luna Martie, a venit la mine amploiatul
deia Poliţie X cu un om necunoscut în etate ca de
50 ani, cu barba sură, şi sa recomandat că este
socrul lui Andronic. Am mers câte şi trei la Vasile
Urzică şi acolo, acesta "mi-a propus că dacă nu
voi mai stărui pe la Instrucție în Bucureşti, şi voi
tăcea, poate să'mi aducă 2000 oca de sămânță,

adică 2000 bucăţi napoleoni negri şi să'mi aduc eu

apa de aur după recomandaţia lui Andronic. Nu
l-am crezut; atunci a scos din un «Notes» carta
de visită a d-lui D. Moruzi, Prefectul Poliţiei de
Bucureşti, ca dovadă că această Societate este protejată

şi

în tovărâşie

afirmat'o şi + ..

cu

(agentul

Oameni

mari.

Poliţiei)

ca

Aceasta

a

adevărată.
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Am

mâncat

termen de 4
i-am văzut,

împreună
sau ş

şi a rămas să'mi
zile,

dar nici

aducă în

până acum nu

O spune acest Triandafil, o scrie cu mâna lui;de
altmintrelea aceasta au afirmat-o şi agenţiipoliției.
S'a publicat şi memoriul unui comisar
aceste

acte

d-lor,

s'au

publicat, s'au

de poliţie,

pus

înaintea

justiției ; şi acum întreb facuru-s'a veri o urmărire?
D. miaistru al justiției Eug. Stătescu: Vâ rog
să-mi spuneţi în mâna cârui procuror s'au depus
-actele, pe cari d-voastră le-aţi citit în jurnale ca să

întreb ce s'a fâcut cu ele?
,
D. N. Fleva: Onor ministru al justiţiei a fost şi
gazetar, şi ştie că gazetarii publică actele declarând

că originalele sunt la redacţie

voi să le vadă. Intreb

pe

d-l

pentru acei cari vor

ministru, când sau

publicat aceste documente în presă, dusu-s'a veriun
procuror sau judecător de instrucţie la redacţie ca

să le ceară sau să le vadă? (Aplause din partea
minorităţei).
D. ministru al justiţiei Eug. Stătescu : Vă mul-

ţumesc de rectificare, fiindcă este o diterenţâ foarte
mare între ceeace aţi spus întâi că aceste acte s'au

depus în mâna justiţiei, şi între ce aţi spus al doilea
că ele au fost depuse la redacţiune. Între aceste
două afirmaţiuni este o
la cer.

D. N. Fleva:

D-lor,

diferență

socrul

ca

dela

excrocu'ui

pâmânt

a fos

avestat la Focşani pentru alte împrejurări, şi Sa
găsit asupra lui o sticluţă şi o recipisă Poştală pentru
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O scrisoare adresată 'de

teszu.

dânsul

D. misistru al justiției

d-lui

Eugeniu

Eug. Stătescu:

aud pentru întâia oarâ de numele
dronic şi de scrisoare,

Stă-

Acum

socrului lui An-

D. N. Fleva: Atunci şi judecătorul de instrucție

greşeşte în ordonanța sa, căci citind ordonanța pare
câ vorbeşte despre nişte revelaţiuni făcute ministrului justiţiei. Dat în tot cazul, există sau nu există

scrisoarea

recipisă există, Şi

dacă d.

ministru n'a

primit scrisoarea de la Slăniceanu VPaşi ruga sâ se
adrezeze poliţaiului Zburlea din Focşani cerându-i
recipisa, ca să afle. cum s'a rătăcit acel memoriu
trimis cu poşta d-lui ministru Stătescu. Este în fine
d-lor un alt fapt foarte grav, şi care este denanțat
tot de presă, asupra căruia nu ştiu să se fi făcut
veri o urmărite,
V'am spus că victimei Ilie Constantinescu i s'a
luat un înscris de 10.000 lei, acest înscris a căutat
să se dea unei aite victime a asociaţiunei căruia i
se luase peste 100.000 lei,
Gu o parte din înscrisul acesta de 10.000 Iei a
voit excrocul sâ plătească ceva din suma cu care

excrocase pe. Vlădescu.
d-lor, fiind că merită
prejurare.

Atrag atenţiunea d-voastră

multă

atenţiune această îm-

Acest înscris se prezintă de excroc, d-lui avocat

Petroniu unde a mers cu Vlădescu împreună, şi s'a
tegulat a se face reclamaţiunea; dar mai înainte
avocatul a recqmandat lui Viădescu să se înţeleagă

|

cu datornicul, poate lăsându-i ceva, să plătească de
bună

voe.

Vlădescu

sionar, se duce

care trebuia să figureze ca ce-

la Ilie Constantinescu

şi acestui

răspunde : că înscrisul acesta are o mulțime de pricini şi nu-l plăteşte pentru că nu a primit pentru
el nici un ban.
NI

Acesta este

punctul

de

plecare,

a descoperiri

acestei a:ociaţiuni care n'a mai putut sta
Constantinescu, văzându-se ameninţat de
sa dus la poliţie şi a reclamat prefectului,
du-i toate împrejurările în care a dar acel
comisarului 'Leodorini.

ascunsă.
proces,
arătânînscris

Ce s. făcut d-lor, în urma acestei reclimaţii dela

August

până

ia Decembrie?

Nimic. Prefectul poli-

iei a chemat pe Ilie Tabacu şi pe Stetan Vlădescu
care cerea banii după înscris, acesta este povăţuil
să spună că în adevăr a dat bani, iar Constantinescu povăţuit să plătească spuindu-se că sunt fleacuri cele ce spune. Mai mult încă, d-lor, înaintede
această confruntare, se făcuse de poliţie o percheziţie ad-hoc la Andronic acasă ; percheziţiunea care 4

fâcut inutilă pe a judecătorului de instrucţiune, căci

acesta spune

că la 3 Decembrie,

ma

mai găsit nici

o urmă despre delict, după percheziţia făcută de
poliție şi “atunci şi cu această percheziţie prefectul
zicea lui Ilie Tabacu; de ce nu plăteşti datoria?
Cele ce spui d-ta sunt

fâcut în

casă la

neală şi cu

alt

cheziţiei ce am

fleacuri,

Andronic,
nisip,

decât

înscrisul nu este

căci este

cel

găsit

făcut la Andronic.

cu altă cer-

cu

ocazia per-

— 3
Caută de

plăteşte;

—

înpăcaţi-vă ; sinetul

rămâne

la mine, până ce vă veţi împăca şi sinetul acesta
Sa luat în adevăr de către d. judecător de instrucţie
din mâna d-lui prefect al poliției.
Aceste tapte s'au publicat şi se putea
stata ; făcutu-s'a

însă

vre-o

cercetare?

lesne conNici

una,

llie Constantinescu însă, care nu primise nici o
para, nu sa convins de povaja ce i se dădea la poliţie şi a reclamat judecătorului de instrucţie, şi astfel judecătorul a arestat şi pe Andronic şi pe VIă-

descu crezându-l de complice

după cele arătate de

Constantinescu,
Vlădescu însă, care făcuse acea declaraţie cu asigurarea că nu va fi arestat, văzându-se părăsit în
puşcărie,

a invitat pe

d. judecător

ca să-i spună a-

devârul; că ma dat nici un ban pe acest înscris,
şi escrocul afiând aceasta ar fi zis în temniţă faţă
cu toţi, dacă

Vlădescu

sunt în realitate,

va spune

lucrurile

mâine cade guvernul

aşa cum

d-lui Bră-

tianu, căci Sar fi descoperit tovârăşia excrocilor cu
persoane înalte. Şi apoi, d-lor, cine n'a rămas surprins când a văzut că un asemenea excroc a fost
liberat pe o cauţiune de 16.000 lei; şi ce este mai

trist că s'a găsit oameni puternici ai zilei, cari au
pus influența lor pentru a da drumul unui excroc
care speriase lumea?
Lucrul însă, d-lor, nu a râmas acolo, Vlădescu
liber voia să aibă banii lui, şi în disperare ameninţă
pe Andronic, acesta î-a promis să-i dea 30 q0o lei,
i

—

33—
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Vlădescu neavând încredere în el i-a cerut garanţie.
Excrocul a primit şi a oferit gatant, pe cine d-lor
Denunţările spune că pe prefectul poliţiei. Tot
ei spune că escrocul a sub:cris o deciaraţie a cărei
existenţă nu se poate contesta.
Fiecare voia să fie garantat, şi astfel Andronic
care cerea garanţia prefectului de poliţie a subscris
şi el o declaraţie în care zicea că toate cele cesunt

spuse de Viădescu la judecătorul de: instrucţie sunt
adevărate, şi garantul a zis escrocului : daca nu vei
plăti banii Costache, voi da în mâna d-lui VIădescu această declaraţie ca să o dea la judecătorul
de instrucţie.

Şi aşa s'a regulat

plata

duiţi de escroc. El nu sa

celor 30.000
ţinut

lei

însă-de

fagă-

cuvânt şi

Vladescu după mutte reclamaţii la prefect, făcu în
cele din urmă tapagiu, strigând prin poliţie, a făcut gură mare

în cât escrocul

1ească, şi întâlnindu-se pe podul

a

fost silit

să plâ-

Mogoşoaei_ cu un

agent de poliţie a zis: asigură pe d. prefect că pu

va mai fi supărat de d. Vlădescu,
vândut casa şi o să”i plătească.

pentru

că am

"Când escrocul a plăti însă lui Vlădescu

acei 13

Aşa

mii

a şi făcut.

de lei din

3.0000

i-a ceruto scrisoare

câtre pie-

fect în aceşti termeni : D-le prefect, nu mai am
nici O pretenţie contra lui Andronic şi puteţi rupe
declaraţiunea care este la d-voastră.
Această scrisoare s'a făcut; ea a fost trimisă la

destinaţie, erau pentru

aceasta

față, doui

martori
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arătați avume: Algiu şi Diaconescu. Ei bine, nici
aceşti martori nu au fost chemaţi nicăeri precum
nu Sa chemat nici un martor din cei cari putea
să compromită pe agenţii poliţiei denunţaţi. Citesc
chiar denunțarea. lată ce este scris: (citeşte).

«De aci Andronic a pretins pe lângă înscrisul ce
i Pa dat d. Viădescu, cu data de 28 Martie că:nu
mai are nici o

pretenţie, să

de d-nii loan Diaconescu

şi

meargă

acasă însoţit

Mihail

Algiu

care a

făcut vânzarea caselor, ca să-i mai dea încăo scri=
soare,

în coprinderea

următoare:

D-le Prefect,
Astăzi D. Andronic

m'a

achitat

cu

desăvârşire;

numai am nici o pretenţie dela D-sa; vă rog să
binevoiţi a rupe înscrisul ce Andronic l-a lăsat la
D-voastră:
faţă cu mine.
semnat,

Ștefan

Vlădescu

«Andronic a pretins ca această scrisoare să fie
semnată şi de D-nii Algiu şi Diaconescu ca fiind
faţă, aceştia însă au refuzat. (Întreruperi).
Ei bine,

dacă

contestaţi

arătarea

lui

Algiu,

D-l

Diaconescu este un cetățean foarţe onorabil, este un
amic al D-voastră, l-aţi decorat mai aialtăeri, şi nu

cred că dacă ar fi fost chemat şi întrebat

să spue

adevărul mar fi declarat adevărul cela ce s'a scris.
Pentru ce nu l-aţi chemat? Pentru că sar fi descoperit fapte grave care dentonstrau complicitatea
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şi participarea agenţilor publici, pe cari nici voiaţi
nici puteaţi să-i urmăriţi ?
lată D-lor, parte numai din peripeţiile acestei
triste afaceri.

Termin,

D-lor

prin o ultimă amintire,

este sau

nu adevărat că o persoană, un înalt demnitar al Statului, a luat 8ooo lei pentru ca să scape pe
Andronic dela închisoare, şi că această plată sa
făcut chiar la Poliţie?
|
Este adevărat că de toate angajamentele făcute între |

precum

şi de garanţia de

care vam vorbit, nu era strein
influenţi, asemenea un demnitar

Vladescu

şi Andronic,

unul din avocaţii
al Statului?

dus Vlădescu

Instrucție,

Este adevărat, că chiar cu

această

la judecâtorul

de

persoană sa
unde a

făcut o declaraţiune de desistare după ce a primit cei
14.000 lei de la escroc?
Dacă toate acestea ar fi adevărate, în ce societate
trăim?

Ce trebue să

mai credem dacă

nişte

înşelători

atât de culpabili şi criminali ca aceştia, nu numai
că nu se pedepsesc, dar încă sunt puşi în libertate
pe cauţiune, pe câtă vreme alți nenorociţi zac în

prevenţă câte 18 luni!

,

Aţi urmărit deunăzi o mică insultă făcută unui
comisar de poliţie şi aţi ţinut pe tânărul Bacalbaşa

12 zile în arestul preventiv de la Văcăreşti, şi când

se întâmplă

cazuri

tea întreagă

este

de victime, unde

de acestea grave

în pericol,

unde

s'a înlâmplat

şi

unde societa-

sunt

o mulţime

moarte

de oa-

— 35—
meni,

căci judecătorul

de

instrucţiune

aceşti mizerabili nu Sau dat înapoi

spune

că

de a comiteşi

omoruri numai ca să nu poată fi descoperiţi, şi să
liberează îndată, şi dosarul
pentru requizitoriu ?

Aşa' dar, întreb

justiții:
nească2

Ce fel

şeade 7 luni

încă o dată

de justiție

pe d.

avem

ministru al

în ţara

D. Preşedinte al consiliului ne spusea
că unde se adună câţi
O justiție, aceasta este
măcar această justiție
bine, căci ce Sar fi

numai
Româ-

alahăeri,

va oameni la un loc se face
justiţia patriarhală. Ei bine,
patriarhală să fie, tot ar fi
întâmplat
cu aceşti escroci,

Tm

daca ar fi o asemenea justiţie?

Ar fi fost executaţi pe loc, dar cel puţin ar fi
lost o justiţie. Ei bine la noi nu este nici o justiţie,
căci nu pot

eu să consider

„ Mărire serioasă, când

că este

o justiţie, o ur-

denunţările au fost făcute la

» poliție la August, au venit înaintea judecătorului
de instrucţie tocmai la Decembrie şi de atunci abia

acum Ja 9 Noembrie

sa dat instrucţia,

dupăce a

șezut dosarul 7 luni la parchet, aşteptând facerea
” rechizitorului, şi încă o instruciiune incomplectă căci
nu Sa chemat martorii retativi

la denunţările contra

- agenţilor publici; contra acestoranu s'a fâcut nici
0 urmărire, S'a făcut învestigaţiuni numai în persoana excrocului şi altor doi, trei complici ai lui
„iar nimic contra agenţilor publici denunşaţi ca complici, aţi urmărit

un

proces

de

presă,

aţi citat la

judecată pe Panu în 24 ore, atunci în faţa acestui
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scandal cu Asociaţia

Andronic,

am zis d-lui Prim»

Procuror :
|
Bine d-le Procuror, pentru ce ești pentru unii
mumă şi pentru alţii ciumă?
Pentru ce nu faci aşa şi pentru Andronic? Şid-l
Procuror mi-a râspuns zicând: Pofitim lângă mine
d-le Fleva, să mă ajutaţi în urmărirea culpabililor;

şi eu naiv, am
luat apărarea

ascultat pe d-l Prim-Procuror, am

victimelor şi n'am

putut în 7 luni să

văd făcut un rechisitoriu, dar ami. văzut că di
Prim-Procuror sa dus în viligiatură în vara trecuiă

la Sinaia şi escrocul a petrecut şi el tot acolo, 4
continuat meseria în pace înşelând negreşit țărani de
aceea falşi îmbrăcaţi în haine mocăneşti care strâng

adesea bani din spinarea ţăranilor ade-văraţi.
Am făcut, d-lor această înterpelare pentru a con-

stata faptele în faţa ţărei, nu pentru

resuitat, căci sunt sigur că agenţii
fi urmăriţi. Şi ştiţi de ce

a avea

publici

vreun

nu

vor

d-ior,

Pentru că nu se poate. Cine nu ştie astăzi că
cei cari fac instrucţiunea în realitate nu sunt Judecătorii de lastrucţiune,

şi nici

astăzi o

poate

fi alfel.

instituţiune

putere în Stat,

Când un regim

de

nici

Procurorii,

Poliţia cum
Stat care

nu se mai

am

ci Poiiţia,

zis,

este

a ajuns a patra

poate stăpânipe €l,

cum Voiţi să poată stăpâni pe ceilalți ? Şi apoi când
un regim nu se mai bazează, numai are amoarea
poporului şi al respectului libertăţei publice, trebue

să'şi caute în altă parte un punct de razim şi acest
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punct de razim este Poliţia,
regimul de Poliţie.

De

aceea sa înfiinţat
|

Poliţia are în mâna cei pe toţi; erea să zic chiar
pe d-nii Miniştrii, şi cam aşa şi este căci dacă ar
face rău Poliţia şi ar fi urmărită, Sar întâmpla
ceeace am văzut odată când eram în provincie. Un
Procuror General, în provincie “şi fâcuse echipagiu ;
avea însă 2 cai nărăvaşi,

loto zi, când plecase la vizite

cu trăsura un

pod

care

era

cam

a voit să treacă
stricat;

caii nără-

vaşi se opresc în loc şi nu mai voiau să meargă
cu toate. silinţele vizitiului, procurorul din trăsură
a început să ocărască pe vizitiu; Dar acesta îi răs-=
punse : Lasămă în pace nu mă supăra că mă dau
jos după capră şi te las aci în noroi (aplause),
,
Bietul procuror a tăcut, căci închipuiţi-vă ce i
sar fi întâmplat atunci dacă rămânea gătit de vizită în mijlocul noroiului? (ap'auze, ilaritate).
Aşa se întâmplă şi acestui guvern cu poliţia. LăSaţi-mă în pace căci vă las aci! (aplauze din minoritate),
,
Îată ce zice ea guvernulu;: şi trebue sătacă căci
numai ea ştie cai nârăvaşii, ce meşteşug au ca să

meargă înainte. (Aplause).

De aceea, d-lor, nu s'a

urmărit poliţia. De aceea am văzut la Galaţi agenţi

de poliţie stigmatisați de întregul public, şi"pe
guvern, în loc de ai urmări, permutându'i în altă

parte. Şi apoi, dacă s'ar purea sgândări răul în păr-

țile cele de jos ar putea

să se

urce

şi să

meargă

-
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departe, şi atunci
tâmpla ?
,

cine

nu

ştie

ce

sar

putea în-

Atunci agentul inferior dacă ar fi dat
cată, ar da

pe faţă pe superiorul

său

şi

în

jude-

acesta la

rândul său asemenea pe cel mai sus şi mai încolo,
atunci Sar întâmpla

un adevărat cataclism, (aplause)

atunci ar cădea regimul întreg bazat pe arbitrar şi
conrupțiune, (aplause din minoritate).
L:tă de ce nu s'a făcut şi nu se face nici 0
urmărire,
Eu am fâcut această interpelare încă odată, pentru
a-mi face datoria şi oricât aşi risca, căci știu cu
cine am aface, declar încă odată: Nu e nimeni care
mă

va putea

opri

ca să nu

denunţ

țărei

toate abu-

zurile care se fac, toate faptele regimului şi care
„pun existenţa ei în pericol. (Aplause din minoritate).
SEL
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