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Doninltt,le P1·ini-Proc1tll'O 're ! 

unt cMe-vn. zile cumnatul mcn Abrn.m alomon debifant 
de beuturI spirto:c clin Păcurar1 .. 'atL tănguHii cătră mine zi
crndum1, ă D. 1omi.. n,riu el . l!· I ,. o1mariu, n.r fi luat de la 
el -.n ul jn 3 rtmclur1, nma de 1 · fr. 7 5 ban'f. pentru ca ă' lu le e 
ele a ţinc ma.0-a,:i:1 el • uhi. ă după. 10 6re: nu mar pucin er
jcntiT de pont bct'L vin in omptnl ace._ teia,, rugându-m/:l, prin 
Hilel Lande a srt. intervju căh'ă D. Oomi ar ca să nu'lii mar 
necăj~scă. ., i ele a-Y învoi n.ce tă cerere. Ne fiind însă ele clem
nitaton. mea, de a ruga pe D. omi. n.riu a ă e ţie de pro
mi iunr date in comptul ru. forturilor, i-am seri o , cri 6re prin 

arc ilu rogtt ă bine voca. că a re titui uma de 10 fr„ ele 5 
fr., .,i hanjY lnaţI pentru o a ţiune in uma de 3 fr. 75 banr. 

u primesc ni 1 un re pun , ci pe te tit-va timp e presintă 
la mine, ră nind, că. t6te ace. te unt minciun'f c . T. 

n t6te ace te m'am tăinguit la Dir ctorele Pref. Poliţie! 

in ace t cn , rugtmdu'lti ca . ă i bute cr~ la D. o'fm[Lriu a 
eu şi lu să ne esplicăm in faţa D-luY Directare. dar in za
dar! Err trecend D. , oimariu pe ltmo·ă umnatul meu e ro-
te ce cătră elil: 111/et :J,tpune, ,file 1mt!te mt vfi avea, am sli /! 

/ac să me ţ,omenesc'l c~te zile ve'l avea t:, şi Golduer nebumtf. 

Cumnatul vine la mine, începe a pltmge ă in locu ă-r fa tt 
nn bine, i-am fă.cut mn.1 mm·e reu . o teme a dormi a a ă &. 
i am promi ă la 7 6rc . ara me voiu ln e la ., oimariu pen
tru ca . ă tranşăm quc tinnca . i fatr'adeYer la 7 me pre int 
la D. omisa,r şi fără n, jntm in omisfo, D . . , am întrebat mmrn.r 
cfa ă D. omisar e. te n, olo. mi . 'a re pun i:'L cr~ nu e acolo: 
l'am rnga.ttL a indn.tă cc vn. veni să-I puo ă l'n,m rucrat it le c 
in l ::i.cc pc cnmnatul meu pă,nă ce m Yoii:'1 întălni ci:'1 u den
sul. 1\l'am intor indărăpt a a ă. La 6re D. ,., oimariu trece 
pe la Omnnat11l rnot'L, dă ordine erg nţilor cit dacă va fi 1. O 
orc , tt1·.1i i,ă-1 caut pri init şi . ă'J-ti ducă ln. clâu ul in omi ie. 
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La 8 ¼ 6re*) flul meii 'mY spune că Şoimarin este la Oa
pitanul de sergenţY. Me presint acolo şi fără al zice cel ma.l 
mic cuvent , e adreseză cătră mine. ,,Me'î, da.că vPl ma'î calea 
pragu.lu ca.ncelariel mele, să scil că te trentesc şi'ţr dau o ba
tae că te va lna dracul " batjocorind intr'un mod infam. La ni

ce te i am respuns destul ele moderat rug{tndu'li.'t a vorbi ma'f 
cn să11,ge rece rn urmă. mal schimbându-se cMe-va cuvinte sa.re la 
mine cu o cravaşă , capul căreia era de plumb şi me bate atât 
in cât a şi rupt' ·o in mine, lovind şi pe D. D. rrheodor (portărelul): 
D. Anton Petrăchescu, în locu să intervină la. acestă regrefa 
bilă scenă , văzend un om fără 1m ajutor in mtmele altuia cu 
o cravaşă cu capul ele plumb, me ţine pe mine, in loc să me 
departă., şi D. Şoimariu bate, in cât mi a făcut ni. ce ritn'f de
stul de grn.ve ba chlar mortare, pentru constatarea cr~rora ve 
rog să instituiţi'. o comisiune de medicl pentru a face visum
repertum. In urmă sub ghionturile sergenţilor, mc pune in 
arestu fără amr da libertate pănă după 4 ore. 

Oeea ce am ele adaos este, că clupă părerile unor::i şi al
tora, acesta ar fi fost pus in scenă de cătră Dr. rrn,11ssig in unire 
cu D. Anton Petrăchescu Oapitanul sergenţilor; căcI ce a căutat 
şi insistat D. Dr . 'Tausig ca să intre numar de cM in arest unele 
eram, şi cum şi-a permis D. Oapitan a-'f respunde că nu pote acum 
a'f da drumu, dar fiind că. au să me ţină pănă dimineţă vn, mar 
avea timp să me vadă ? şi cum şi au permis D. Anton ele a 
me purta clin beciu in beciu pănă ce m'a pusti in ber.iulil clin 
fundu lângă reteradă**) şi nu voea să me scotă la Cancelarie, cu 
tote că pe talharil ce'f ma'i de rând ir ţine acolo? şi cn tote că. 
au insistat atât fiul meii cât şi onor . D. Gusti ca să me plle 

*) Eu fiinclla masli fiul meii m'a sculat ca se mă duc să vorbescu D-hii Şoim iniu 
in cestiunea CumnatuluY meu. 

**) AicI pentru mine este o enigmă: do'i serjenţ'i m'au dusu cu capul golii, a
restăndu-me in Başca cea dintăia, unde am aprin su unii chibritu. Cc vcdiî: 
vr'o 4 arestanţ'i şi unii Jenda.rmu intinsu pe unu divanu. au tr ecntii vr'o 10 
minunte, un serjentii 'mi aduce pălăria, t1·ece apr ope de 1/2 6ră un jand,1rmti 
scote pe toţ'i arcstanţi'i din Başcă, eu rămănii singuru nuroa'i cu jandarmu. 
M'am sperietii căci am sciutu secretele poliţie'i, am fluerat di11tr'un fluerii ce 
l'iweam d6ră va veni vre unii serjentu de la care aş'i pute cere venirea nnn'i 
medicit Jandarmul începe a ţipa tă elli va fi doctorul meii, trece o 6ră vine 
un fl-ltii jandarmu şi mc sc6te, am gănditii că me duce in Cancehwia Capi
t irouluY de Serjenţi, dară amarii decepţiune me duce in altă başcă in cefl. din 
colţu; incbizăndii uşa cu o lăcată; la ferestră a pus do I serjen ţ'i. A icI eii.
r:işi am aprinsu unu chibritu, dară ro'am găsitu singurii, nu era nici masă, 
nic'i scaunu, nici jandarmii dar . . . . . gusgan'f, am tremtm\t să nu 
vină D. Şoimariii de amI da vre'unu medicamentu. 

Mulţumind cu astă ocasiune onor. D. Gusti cam au venit la uşa temniţe! 
conducendu-m e Iii Cancehi,ria Şefi:11111 de serjenţ'i unde sosiDd însuşI D. Prefect 
al Poliţie'i la 12 6re de n6pte şi m'aii eliberat de 6re ce erau deja doue scrisor'i 
din part ea D-lui' PriJui:1-Procuror şi D. Şoimf11·ia nu au vrut se ştie ele ele. 

(Not. H. G.) 
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in n.u ·ilari , nevoind ma ar n. m'i trimite lnmînarc in 1 e iulil 
0.eHî intunc ·o. n? ~i c·.um ML ,LH ·ul aL U-Ju1 orclinile D-lur f oi
marin de a m • arc ·ta, pe ctmcl Dl. f, oinrnriu ni ·1 nu este in 
de8p. n. csta omi ariu, ni ·r nu era dcjw·no căe1 era. chiar fără 
de uniformă. 

Vo rog dar D-le Prim Prom1rorc a pc de o parte . ă fa
ol1 o a liuno D-lur I oimariu. :1rc jlcgal m'a are tat . i mal-

, 1 ' \,.J 

fratat, precum , i D-lui Anton Potrăchcs n arc i-a d:1t ajutor 
la a. \ tă infamiă, şi pc <le alta il. orclona.tr Poli!ic'î, ca D. 10-

mi ·aritt ~, oimariu imprcnnit u D. inton Petrăchc u care a. 
dat ajutor clupă cum a.m zi rna'î :u .. ă fi.e u pendaţ'î a să 
nu aibă. o inflnentrt. a upra per. 6nclor in cine tiune. 

'fot o dată ve rog . fL bino-,ŢoitY a pă.;i imediat in cerce
tarea ace ·ter qu . tiunr, ·ă ·Y nu ·iti ce · n oquenre vor putea 
avea rănele primito. 

PrimiţY vc rog asigurarea con ·id raliilor mole. 

11. Gold,wr, Tipograf. 



Certificat Medical. 

In conformitate cu cuprinsul adrnse'f No. 4564 primită 
din partea D-lu'f Prim Procurore pe ltmgă Trib. de laş'f, priu 
care D- a me invită a elibera D-lu'f Goldner un certificat me
dical de lesiunile ce au suferit, am essaminat :1stăz1 pe D-lu 
Golclner şi am constatat următ6rele : 

1. Starea generală a sănătăţe'f fisică a pacientnlu'f neal 
terată. 

2. Pe regiunea temporafa sttmgă, precum şi pe acea Zy
gomatică se vede cftte o tumefacţinne a picle'f şi a tăssăturcî 
subentană de forma cam rotundă. întovărăşită şi ele 3 csco
riaţiunY lineare de lungime ele 3 pănă la 5 milimetri , din care 
una se constată la regiunea temporală in direcţiunea transver 
sală, ear 2 fa regiunea Zygomatică cn directiune perpenclicn
Jară; diametrul aproximativ a,l acestor tumefacţiLm'f este de vro 
doue centimetri . 

3. Pe partea dreaptă, şi ~mperi6ri:\, a gMnl111 toemaî' lfin gă, 
marginea, posteri6ră a mL1scnlu1 sterno -cbiclo-mastoicliu se con
stată cărărY o tumefacţiune cam rotundă a pele1 şi a ţesătnre'f 
subentană de un diametru ele 1 1/~ centimetri. 

4. Alte lesiun'i'. n' am constatat. 
Lesiunile descrise sub o. 2 şi 3 ce represint nisce con

tusiun'f procluşY prin lovitml cu un instrnment netăetor sunt 
considerate de uş6re, ce nu impedic pe pacientul in esercitarea 
ocupaţiunilor sale. 

Drept care am eliberat certificatul present. 
(Isc . Dr. FJai.~len. 

187 4 litlii1, :J. 
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D. N !011esc". D-1 r jnclccătorL cl1:•că, ar fi adu i1 a1 ·1 
numaY . implu faptnlu maHmtfLrct prin loYitnrr comise de D. 
~oimariu a supra D-luY Goldner ·redu .. i eti <.;fL soJemnitate:1, 
prelungită. a acestor desh::iforr ar fl un luc, tL : şi aquitarea nv. 
uă. con oquonţiă ncaparată din ca.u a faptulnY con tanti1 al im
pos, ibilităţer în care o afta. ·incYa de a, dovedi căi unt'L polita.iu 
J'a maltratat, când politai11l are la di. po. itiu11ca a ma.rturI ·ariT. 
din comandli., potu e ape. e pc maltratatul inclividn: cler D-lor 
ca ·ul în care e arm Goklncr nu este ai,;ia ele impiu cum c 
]_Jare; Pretin a provocare din partea. luY Golclner. după cum 
a.ty au~lit chiar din aura D-lnI •. oima.riu. se legă cu opiniunea, 
re · pănclită că Goldncr o to unn ncbuntL DecI, privind fapt::i. 
D-lur Corni ar .,'oimariu din ace t punct de Yeclcre ne înh·c
hăm : Acesta tr huia ' C fa · ă D. Conu ar"! Oare cu minte c 
fwrntionarul ubaltorn al unnY . e!u dcsc:ept, e ia uă cra
vaşă cu capul ele plumbt'L şi c Iove crL dnpă urc(;be "! Et1 D-lor 
voirL respuncle ·u 1 aca în mfmă. ·ă fun ·tionarnl care e portă. 
la loviturr ·um şi la o pre iunr o ăriU · rn. este ma,I eul p::i.bil. 
pentru că fiind el agonie al polilieY. el te a ·el care trebue 
·e protege pre ceUtţian1: şi frncl rndem ci'L el, agentul poliţieY 
cade în pacatulu de a', Y fa ·e el , ingurft drepfatca, a.tun Y ca
s11 I se schimhă, atunc'f fapta . a nu mat c, to a unur funcţiona.r 
dcscept, a uuur fun ·ţionar pătrnn n de ilrnlta mi. iunc ·u care 
c ·te însercinat, i a unur om arc ::i.ro moti\~C pentru a face 
aer. lă violentia. Ace ta arnm e de vălim. 

l\IaI tntăr permitoti'mr c ·ta.bile n faptele. D. :roldner 
·o duce la D. , .... oimariu sc'!ll roo·e ca ·c nu per e ·ute pe ·mn
nn.tul eu; nimic mar cu minte, nimi · ma,f unu1ntt, şi în faptul 
acosta. nimenY nu pote. e <,li ă ă G ldn0r nu e te unu om cu 
minte, căcr el intervine într'unu mo<lt't u1 licant. o facă unt1 
bine unor rude alo sclc. 

D. Şoimariu 9ice că oldnor i'a scris uă scris6ro der 
după cele cc v'ai1 pu u in u Y D- a, in a ca cri 6re nu era 
ni ·r tmt't cuvent ele in uită de ât numar uă am ninţiare. D-ltt 
Soimariu nu'şY face însă unu act din acea ·ri 6r . ni r ma
~ar nu o pă tr \ză, D- a are <;lice ă privoo·hia pe Goldner. 
Emr parc traniu că D. ,, oimariu se di trnaă probele. lcrw'f <li c 
·ă a rnptti a.cca seri 6r ). el care trobui.1 :o le caute pretu
timlonr, ol ca.re avea în , piritnl eu otări't.rea do a adu mar
turr, ca se arete nosănătate~ lu'f Goldner: pentru ce·? Pentru 
ă c mar comod se aducă mn.rturY de sub stăpenirea sen. so 

mărturisescă. ce va voi D· sa. 



l\Iarturir a spus că Go!Llner a intrat în comissie, nol n,m 
cerut permi iunea se ascmltaţ'i'. bilj arul cu care a fost Goldnor 
la Ooruissie, pentru ca se vedeţY că nn a intrat în Comi ie, clupă 
cum pun martnriY D-luI Şoimarin şi Dv. n drept ·uvent p6te., 
1n urma renunciăre'i'. n6slrc. atr refnsat. cler vedem că ac a 
probă era de prisos căcl aţr aL{cJ.it pe îrnmşI D. Şoim~.riu spn
nencl. că Golclner nu a jntrat în Comi ic. ci de do afară le 
pe cărY a pronnnciat injuriele ce pretinde D-, a; prin urmare 
rndeţY că D. Şoimariu chiar este în contraclictiune cn marturir 
D- ele. In nrri1a ace tora suntett convin .. r că ni 1 nă urmă do 
provocaţiune nu esistă. pentru că D. , oimariu le clistrnge, ·a 
cum D-sa ar fi voit se cruţe pe Goldner. D. Şoima1fo ne pu
ne că Goldner l'a urmărit clin smjent în seijent, şi tn fine cit 
l'ar fi găssit în piaţia PrimJLriel : er bine, nimic mar natural ele 
eât se vedem pe Golclner că se tlnce la Şoimariu se'l întrebe 
despre afacerea cumnatulur seu care el interesa· D-lti Şoimarin 
în ă c;lice, că Goldner l'a abordat cu în. ulto: pentrn ce 1 Pen
tru ca se intimideze pc D. Şoirnarin? Der D. Şoimariu om al 
l\Iunţilor nu se intimideză de lucrur'f marl. Şi D-lor, nu în!e
legtL pentru ce s'ar fi dus D. Golclner la ŞoimaritL ca so repete 
nisce insulte, ce deja 1icu marturi'i' D-lor că lc'ar Ii rostit în 
eancilarie? Sciţl în. ă cc era? D-ltl Şoimariu carn luasăi mită 
10 francr, nu'Y convin.ea se păstreze nicl înscrisu nicl se dre
seze procesu verbal, fie în glumă chiar, însă D-sa mergâncl 
din ispită în ispită a ajuns se întimpine cu bastonul reclama
ţiunea luY Goldner. Intrehu, unele este aci mintea. şi undo ne
bunia? D. Şoimariu nu avea de cât se drn ·ozo un proce. -ver
bal, se <;lică că Golclner a. voit se arunce uă piatră, căc1 D-, a 
om viguros alăturl cu D. Petrr~chescu şi serjenţil nu putea să 
se temă, cler dacă s'at'i servit ele bastonul cu capul ele plmnb. 
acesta a făcut' o împins tot de acel motiv natnral lesne ele os
plicat, că adecă nu voia să se facă sgomot de interventi.Lmea. 
ln'i'. Goldner, precum asseme:no :nic'i'. ace ta nu a voit se rnergă 
ve altă cale cu intervenţiunea lnY, pentru că ca tipograftL nu 
prea voia se arăte lnmel că are cumnat crâşmar ; ceia. ce e. te 
însă adevărat, o că Golclner a intervenit ventrn HH> rudă ; iată 
untL sentimentu frumos din partea so<L. r;;i unu sentiment sel
baticu din pr.rtea D-lur Şoimariu. Da.rrL apo1. <l11pi1 co D. Şoi
mariu dă palme luY Gol lner faţă cu D. porUtrol 'l'eocl\)rLL, uită 
că e agente al poliţieY însercinat cu rnăn\inorca lini, ·cer cetă
ţenilor, şi adauge a lovi şi cu bastonul. 

Er bine D-lor cum se esplică aceasta '? Iată cum: Poliţia-
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nulti no. trn nu ' şl el.ăi samtL Jo misiunea sfăntă e le e. te in-
rf\din\iatrL ::,i i1, in . oc-ie ate nnti 1omisar, trebue e fie tot 

dc'nna d parlo d orr c JH'C,·111nmcre de ·oruplibilitate şi de 
violonliL. si numa.I afon ·1 di,ncltL ste n ·essar. eănd RO ·idat a 
rl roc·bmi ahmcr so interYinit: in:ă D-ln ,.'oimariu ·n a ·ea 
·rava::;fL dftntifrL c·l1iar immş'f de Gokln r. s •tl s ·ltimbat in ·asa 

Tl-lnT 'oniisar Ca •ia,n. lovrRcr pc :xolchwr „i pc D. Teodor, şi 
dupfL · D. ,,'oirnariu comite violcn\a acea ta c:auta pc le o 
parte se fa ·rL Ro Ji par -vi ·tima din localu . · neI orclonănclu 
ar sta,rca luY Goldn 'l'. ia,r p de a,Jtă pa.rtc ită. . c aranjeze 
marlurY in ontra olu'f maltratatu. rna.rtmI <iăeY ă. cli ·ă. ă 

, ' 
(3olclner a rikli<;at uă piatrfL. şi <:ă D. ,, oimarin 'a in 1 ăimăn-
tati't do a ca, ta! lu ·ru pc a.re ·rcdî'L ca nimeni nu 6te sc' lu 
c·rr.acJrL. 1\fartnrt on ·ciin ·ioşI cc-'f atI a.. cultattl nicY vorbe. ·ti 
el piatră şi atăt c. to el a<levcr:1tt1 că D. Gol<ln6r n'a,ti. ră.cli
cat pcatra s'a arunce a upra D luI ,, oimariu in ·M. D. , oima
riu a tlat ordin ă se arc tcq.e olcln r. totI a bc ' i tat un mo
ment, şi că.ud avea pc vicţiunea a in mănă arnn at in in ·hi
H6rc. ,1,re8tat fără lco-o ·are in Ul-;i'f D. do tor Tau i . ,~ccinti. 
Yrni. o :w lo atraR do vn tul a ·e re pilndi do are tarea luI 
:T01clncr. tun oa D. ,, oimariu s'-a (Ji : am un om ăngcrat. e 

BO fo 'll ·u m J r OT .;it n'ML o·i:i,ndi atuncI .-e c:li ·ă că este 
n bun, ·ă at'L luat. o pea.lră ă d a, fiind do •tornluI Tau 'ÎO' i-au 
<Jis srL so du ·ă, doctornlti Tau.-io· arc putea : dea ajutor me
dicaH1 Jul G lrlner. - Dar c ·to mult de la realitate 1 ănă la, 
o fi ·(iun . l-;ii acel mult, nn la umplut D. ,. oimariu u te ·ti
moniclc D-i;alc. Iată. faptele. din partea D-lnr ,, oimariu unu 
ad de violentă din cele maI ·nrnte i ·u atătti mal mult că 
o ·te fllnc\iunn ,riu. faplulu de lovirI. i apoI de ar taţiune illegală 
::;i in fine C'a . ·o in ·oronc<,lc toto a c. to fa tul imoral de a pro
d11 ·o a ·LfLL,lI clinainl a Ju . li\icY nrnrturI ele ·oma,ndă. nurnaI 
pcntrn uă parte a dra,mer pentru imao-inatnl episod n peatră! 
Nu i;'a gă.ndit D. ,, oinrnriu la ere tul moral cc avea ă pro-
li wă aducerea unor a.şa rn :::i.rturI pentru răcli arca pi frcI. K u 

fr lmea D- a ă tL:cepto a . ă vie ai I ·u marturiY pentrn pea
tra rlliclicată a nprn a ele :roldner: ă I avea in a el moment 
·hiar p D. 'l1a.11. ig ca.ro putea e mărluri a, uit a,d Yornl a. u-

prn. ma,ltratatulu'i Gohln<'r şi dacă alun r nn a fi'tcut'o D. ,, oi
mariu est ii. nu n, rwut COll\'Î \illnoa căi Golclnor au rădicat 
asupra D- ale p atră. 

A um vonindtL la faptele dovedit , iucepitndu. cu c le are
tato de one tul fost primar D. Gu ·ti şi pănă b abilult'L ~i no-
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bilul Do "tor r1 ausig, D lu Tausig au spus că b6la de care a 
fost uferit D. Golclner a fost nnma'î o melancolie. D. 'l'ausig e 
aic'î şi nu me Ya desminţi că D-sa insnş'f miat'L mar spus mie 
că Golclner a fost reu tl'abt la Yieua in institutul in care a 
fost du .. , a fost rMt îngrijit, cu alte cnYintc că Goldncr n'a fo t 
căutat- cum a dorit amicul sctt D. 'l'ausig: Golrlner cn tote a
ceste a rernnit senato in sinul familiei Acuma din ·au ă. ·ă 
nu a fost in in titutul ele sa natat e e i e rccom:1ndase, p6te 
se .fie uni'î c:1ri să se 1ndoca. ·ă că aşa ele repede s' att insă
nătoşat dar nimene nu arc ni(j1 uă. probă. că olt't n'ari't 1i astă~lr 
sănMos şi apor D-lor mrmgăerea trobue ::;o ne imensă pentru 
ton crmcl cineva care a fost un moment in stare do molan ·o
lie' se Ycde revenit voios in semnul familicY, şi la acea raţiune 
rece la acel simţt1 comuun care este sinul minţe'i' intregr . Oa se 
va convingety D lor că in adevăr col col ce a suferit momen
tant't in facultătile scale mentale pote reveni la raţiune rece, la 
simţul comunu, n'amli ele căit a vo aminti illustri csempli ·oia 
ce s'a intemph1it cn D. Yilrnain ma,rclc literator frances care in 
cur. ele 12 anr duprL ce şi-at't revenit in minţî au urmat a face 
acele aclmin1,bile raportud pentru premiclc academice, asemene 
D. Bright marele omtor engles carele clin causă ·ă i sa turbu
rat mintea, ele mult ce se ocupa se, ca ministn1, in :1j nnnl dcsch idcro'î 
Parlamentnlu'f s'aitL retra s1Jre a se linisci clnpă 101 an'f l'amn Ye
c,lnt revenin 1 la tote ocupatinncle sa le anteriore prin urmare 
D-lor nu este im posibil ca cineva se revină la, i11iregimea fa
cultăţilor scale după momentantL turlmrare. Aşa dar ma'î pu
tem fJice ac;ll ln'i' Goklner că c nebun'? o.-te jrn,t este ec1uita
hili:'l "? Eu creclu că uu , căcr dacă aru c}icc mu]tI, clacă ar fa
ci'o cineva ca autoritate, aş'i' cJice că'ş'î fac datoria. insă aces
ta nu o face nimen'f, ci vine un om a poli\ie'î şi după ce Jo
vesce pe Goltlner in capu, apo'î 'lt't face nebunu ca se scape 
de penalitate ! c,licem nor , că nebunia este de partea aceia unde 
vedem despreţult't legc'î, al libertăţer, şi acolo este mintea unele 
vedem victima insingcratc care· vine şi se plănge l:J, D-vostră. 
Oe ne spune D. Gusti care att venit să dea ajutorul scit h11 Gold~ 
ner? D. Gusti nu ne vorbcsce nimic ele peatră , şi trehuc se cro
deţr că D-sa scie ce va se <lică a verbalicJa, şi :fiţY sigurr că 
D-sa nu va fi intervenit pentrn un nebunu , pentru 11.n scelerat, 
căcY e om de strictă legalitate. 

Pe urmă D-lor, pe cine mar viclem ele marturir principalY a
colo? vedem pe D. Doctor Tausig pe care m1 Golclner 'lt'L respin
gea. D. Tausig care altă dată fugea ele piatra lur Golclncr, a-
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um o dn o Re'lt'L va<,liă; a eaf ta nu plă ·ea agenţilor I oliţier, 
pentru că a er clomnY ia,t'l ·, inima D-luY Tan ig . e ducea la 
logalitato, H iau ă, într do ·torni nehunilor şi foldner nu pu
tea . o fie rivalitate ... i ele aceea se Y de n'an luat I <lo tornl 
1'an. io· e'r <F ăi, haide ,., luăm pc neh11nnl d'a(·ol so fa ·emll 
,mn J!l'O ex-v rhal; dar c·11111 v'mn .'pus eun sc:eaJt sentimentele 
D-lltr Tan.-ig şi de areia I ,',1 Ycnit mar uş r. e snsiragă p olcl
ner: ,~cclotr D-lor t;ă clor marlnr'f el inalfi.1 prohitaitc nu sptrnti 
n.imictt do piatră., vin a ·um ln, al trcile martur şi cel maI im
p rtantn neo-reşit nu ::tl'" caracl rnl pooti · aln D-lur Gu:ti dar 
ar ara t rul r co. omul jnsliţi0i car nnmal inYe. rit ·n cmnul 
lecre'f, n blăind (a s a indeplinc.-·o o mi. iunc. face acto pe care 
f rp.a ar fi cleparlc el a l pnto indeplini. A ·t omt'1 D. To
odor porl, ,r lnL inima .-ea ele om .. imtnl . en de uma.nitate ă!n 
duse a ·olo. um a cln. pe J nst i .. i rfan. i cr insă nrnI mult pentru 
ca , e ·ap te lovitm'f, v <l ţ'f doar a a ·c:-:;t , nnt probe nu nu
maT morale ci şi ma,t rial<'. şi a .;t'f oamenT 'a,. irntitn mi.:caţ'f 
vo<,lind-n vi ·tima inaint a lor. r du. ă în a ca . tare. to mat de ni

c·i1 inscreina\I eu pada on6rel şi a, ·i<l'urnn\eI 'fo,ţianilor. 

Est de vri. . D-l r nai\ tJt't c l alte rnărturil, ăd pen-
trn no'f, ar le mărtnri'f .-unt bune arc ·unt ·ompl cte. are ne 
dat't 11ă iclcie (le l6tc faptcl pctrc ·ut ·, ·i numai acel sunt 
con lu. ivc ·11111 spunea D-lu ornca cu o ·a iun a lcposi(iunilor. 

D-ln \nton P trauh s u a pn. nraJ. mi·am pu. mitna la 
ochr şi acca.-ta pentru \el, :o nu vadi, <l ifia ctatori~T ca.le ... i 
, e'ln fa ă acrro„sor vulga, ub imp~riul u;1c1 \co·i la,tiunJ ·ar 
n II ma I }11'0 hn.taea ca ma I ina i n t . 

D-lor cr~ncl bataoa .'te a.lunga.tă din lccr a no fră a 1 deap
si'\,. trchne se T tlem a legi.'\n.torul a Yoit 'e imbW.ntJ a., că mo
nwnril no. tre ă ·1 a r 1lut a a, e. t si tem d ·or ci iun nu 
maI ottvino . o i tMc'f: ln~inlc rat't to ge, a lă.1lî bat~ia c t 
oprită hiar şi in armn.tă, ca m1 mat c. i. ta nicăirI. in j_no·lia 
nnmar in mărină. lcgiuilornl a fă nt acea ta, p ntrn a o nn 
maI utc<Jc nimon'[ a rădica măna ontra altnia, pentru. că a. 
conf.liderat că o ietatea , ·o <logradca<,Ui. ma.1 mnlti1 prin batao. 
Er bine D-lor, căndu am aluno·at din 1 cre bataea. e te clrepttL 
e. te umant't c to 1t l utintă o , nfcrim •a o s pratico din l ar
tea unul ao· nte al polij.ier-? cnm alifi atr Dv. iutoala D-lnr „ oi
ma.riu? ln ca<,lul aictna.1-n o. prc8iunol o }Lrătoro sunt nni1 de
lict clear ăndti funcţionarul re ·tnmclc la a ole pr tin. c insulte prin 
loviturY cu uă vargă cn apui de plnmb. co trebuo o cr dem? 
de igur ca D. ._, oimariu a avut un motiv puternic, ca e redncă 
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a t-felu la tăcere pe D. Golclner s'a înşelat in ă. căcY daci.\ tri
bunalul astă<;l'î ar aquita pe D. Şoimarin lumea este convin ·ă 
de culpabilitatea sea şi scie ce sunt ace'î sergen(-1 improvisatr 
are au venit se mărturisească scie ca D. ~. oimariu atL fost si

lit e facă aceasta , pentru ca se proheaq.ă ·ă D. Goldner l'a ca
lomniat. Dar un mecanism testimonial ca se inducă in erore 
justiţia asupra culpabilităţe'î seale, este şi ma'î culpabiltL căcr as
tă<µ face şi ma'î mult, nu se căesce de ceia ce a fi1cut, ci voe ce 
se arete că au fost in drept a da loviturr , căcY Goldncr a voit 
să''f dea cu piatra. -Se vedem D-lor ce este aceasta parte clin 
cena de batae? Mar intă'f nu cred eii că D. 'Teodor care a fost 

intre amăndo'f acolo să nu fi ve<;lut scena acea ta, dacă s' a ur
mat, pentru că trebuia să se petreacă cănelii D3, să pot intre 
dănşi'f şi a isbutit se''f despărţia macar momentan, şi cănd Gold
ner a avut prin urmare timp se se ducă se ia piatra, dar nu 
l'a ve<;lut făcănd aceasta, D. Teodor n'a văq.ut de căt pălmuirea 
vecleţ'î clar căt de simpli sunt ace'f martur'f, ele comandă. Ace .. -
tia spun că D. Golclner a rădicat piatră cănd D. Şoimariu l'a 
lovit, şi că atuncea D. Teodor s'a impedicat şi a că<;lut, va să 
<;lică că Goldner in momentul cănd ia palma nu putea să aibă 
piatl:ă, pentru ca palma trebuia să preceadă acea scenă. 

După palma ce trebuia se urme~le? negreşit resbunarea lu'î 
Goldner însă D. Teodor vede pe D. Golclner cuprins ele D. Şoi
mariu de găt iar nic'î cum pe Goldner CLl piatra voind al lovi. 
Nu videp Dv. pentru ce e acest episod al D-lur Şoimariu cu 
piatra, . care q.ice că din causa pietrer a arestat pe Golclner. EY 
bine nu ear fi venit in minte să vorbească de piatră dacă nu 
scia gravitatea pălmuire!. 

Pentru mine convicţiunea este complectă, că D. , oimariu 
scia cât este de grav faptul de a avea inainte ''f victima singerată. 
Aşia clar D-Ior, dacă nu ne putem esplica prin marturr episodul 
acesta al petrer, necesarminte trebue se conchidem, că este îma , 
ginat; au căutat cu o probă de sensaţiune se produca convicţiune! 
însă nor nu credem că probele de sensaţiune aii trecere înain
tea tribunalelor, când sciţ'î că chiar după dcclaraFunea luY Pe
trăchescu, se vede curat că inelată ce Goldner a fost · lovit, l' a 
şi luat sergenţi!, in cât nu a putut se'Y mar remăe timp a ră
clica petra, şi mat cu semă pentru că trebuc se'lii fi Inat când 
era lângă D. Şoimariu, când era încleştat, când Şoimariu el 
ţinea de gât ; prin urmare vedeţ'f că Goldner nu a putut se se 
plece se ia piatra, şi D. Şoimariu nu a avut de ce se teme. 

Apo'f D-lor, este unii cuventii preţios eşitu clin gura D-lu'f 

, 
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Anton do ae;cia, trcbuc . c cr clcm, că. este uă altă baghetă m:1-
gi ă u care uverneazt'L l oliţia. el cât spiritul lor, •11 este ceva 
ca.re se in. pira. de . us de uă altil qualitate : de tul ă D. Pe
trăche · u nu p6te e o ama.gc\ că. ~licc ă 'a intor. cu dosul 
la enă.. Uni'L şcffl de . ergenff . e c,lică. ă. 'a intor cu do. ul 
J;1, • ccnt'L I 01 lJinc vcclct1 ă a <', fa. c numa'( o o·lumă şi D. Pc
trrtchc. cu a trebuit se inventeze a ·c t ln ·ru irnpo. ibil. ca ·e'., 'f 
pună. mtrna la o bI, şi nu cti ă D-luI , oimariu. dă-mi'ltt pe 
mitna mea ca c'lti du i1 n la D. 'f:1r1. iO' unde e cuvine : dar 
D-. a (lice cu. 'a intor. n do ul la c nt'L ventru că Golrlner 
ţinea ţigara in gnrl'i. . i ace ta el revolta. La ti. ln. apreciarea 
Dv. dacă :roldner. a or, care etă.(ian trel uin. . ·e e pr inte 
i n pia(ă inaint a unu'f omi, ar. nunrnî de c,U in alt mod acle ă, 
f'rLrăi tigară ·? Eu recl că 'I era p rmi. . e fumeze in tot Jo ul 
dar ma.I ale inaintea D-lnI ,, oirnarin in piaţă. TiO'a.ra D-lu'f 
:iohlner nn c te aşia. ele r volnţionariii pentrn ca . e ducă băţul 
omii-rn.rulu'f ,, oimarin la urechia ea., 

nm vcdet'f D-lor marturi'f c I mal onorabil'î, a,ciI de uă 
probitate re ·uno. cuti.'i.. nu ve . pnn nimi ele. pr piatră : a estI 
martnr'f mi e pare Ct'L ar treimi e fie ret,lut'f, că, I nu pot fi 
ni I m,tcar . npu. I bănucliT, că ar avea vre uă soli itudine pen
il·n Gokln r: pc citncl din onfra., nrnrtnriT u piatra , incepend 
de la D. nlon PctrfLche cu şi pănă. la cel dupe urmă ergent 
ati inter s de a, trili bine cu a, iI cn,ri pot e'I pună i.n lnjbă : 

nul facn omagiele mele ă e npun cu to~I a pune min iuna. 
dar trebuia -cin.că sat'L ele i ti pentru min ·iună- so o punrt 
nu rnmrnI cu piatra i în totul, şi e fie cum e c~i e u ochI şi 
cn pi ·iore. 1tmd in it a e tia. nu potu e n clea o mărturie 
comp le tă., tr buc n aparat . e credem mărturia D-lu'î Gu. ti. 'l'a. 
u, ig şi mar cn . ~mă. a D-l11I rr oelor. D. Teodor e te unu om 
care nu ar uimi in contra D. •r oimariu, şi clacă nu am avea 
de ât nnmaI pe D. 'I'eoclor, altă mărtnric nu ar ma,I fi n ce
, ară. A trecut vremea aceia unde mnlţim a marturilor fă eu 
credinţia. şi câind ra unul , ingnr nu era. con. id rat de Io u. 
1tn.1ts test/s md/11, testls; a.cum unu .ingur martor ele rcdinţii:i. 

bate pc 100 ele martnrI improvi aţI: de a oia di fL crt dacă. nu 

am avea do cttt pe ac t sino·ur marturi:i, pentru nor eviclcntia c 
potentă ă D. Şoimariu n'a fo t pr vocat. D. Anton n'a voitu 
se c,licăi nimic; a ~e.·t quilibrn ar te intre D- a şi D. \ oi
marin aratit re. pectul D-Iu'f Anto11, ,,i ele a oia red ă faptul a 
trebuit ,· ă se urmeze aşi:1 pr cum el arata D. rreoclort't, ar a 
fost marh1r de la, h1 lut şi păn~, la , fii,rşit. 
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In faţia acestora imprejurărY probate cu marturY cari nu 
pot fi supuşY, celeY mar micY bănuelY, vărugăm se admiteţr conclu
siunelen6stre ca parte civile şi se acordaţY drept reparaţiune D-lur 
Golc1ner 15 galb. D-sa cere mar mult dar eu iam spus că este 
ele tul atM şi a consimţit· pentru că D-lor nu este bine ca cine-va 
ctmd este condmnat in interesul societăţeY, se nu fie conclemnat 
şi la mar'i'. daune civile pentru ca se nu se piardă ideia că 
şi societatea are interes de a fi pedepsită ; de acesta ve rog se 
acordaţY 15 galb. pentru reparaţiunr civile, pentru lipitorile. 
blesturile şi alte medicamente ce a intrebuinţiat paţientul penhu 
insenătoşareasa. D-lti Goldner cum v'am spus m'a lasat arbitru in 
privinţia aeesta şi eu nim cerut această sumă f6re de asemenare 
moderată, :fiindu siguru că. cererea nostră astfel făcută va găsi. 
ecou in inimele D-v0. tre , (apbusc din partea amlitoruluY). 
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Requisitorul D-lu'i Procurore Irime ·cu. 

D. Proc11rore lr/mesclf. Onora] ilc Tribunal. cau, a ncf•stn, 
a dov nit celebră : şi atâ,tca per. 6nc . e o-ă, e. c a. i. ttmd la ju
doc:iroa, o'f. nn pentru alt motiv. ele eM numaY pentru cit a ve
nit se cckbrczc Onorn.bilul n. fonc'. cn. cclolmrl no. 1ru ora
tor . ·ăcY cln.că vom av a . e o el sbriL ·ă.m ele tote olorile ce 
i s'a, cbt şi Yom . c6tc şi pc onor. orator ca,rc i-a dat a.celo 
culorl Yom n.r"ta o simpW. maltrnfarc <le ncele cc juclccaţI rîtic 
'-10 pc cJi: adi rL: crL D. :rolc1ucr a fost m11iltrn,ta.t ele D. ,. oi

marin. 
Din cli. cm· nl D-luI Ianc. cu . c , <le c;i, pr t nţinnelc ci

vil .. C' baR('zrL pc clouo capctC' el erirC'. rnotint1e <l' clonr de
li te comiR ele • oirnariu D-ln'i :rol<ln0r ndi ·rt: inti'i'f m;tl!Tafar a.. 
şi n,l doilea a.re taţinnea illegalil. 

Din clopuncrilc nrn.rtnrilor ari s·n.ti a. ·nltat înainten. Dv. 
şi î1utinlca, n6 tră a tuturor r0snltă faptul cc D. Goldncr a 
fost maltrafat ele ,, oimarin: şi pentrn co motiv ? p ntrn cili 
Golclncr a in ultat I o , oimarin. , c ~licc. Pentru c a făcut 
ace. ·fa D. Golclner? Penfru că v ia . e · tă.mia ă pe lilngă 
Şoimarin într'untL mod a. ia. cum ·r pUt ea D-selc c11 • nu p r
Reeut pc unu unma.t al . ett - olornon AVTam.- Arc. t fapt 
do per. c nti prctin e in realitate te ă, olomon umnatul 
lu'i Golclnor a fo t . ilit sit se upnnă r gulamentclor poliţie

ne. cI. şi ncsupuntmdu-so a, fo. tti ondamnatu dupăi um R'a 

spu. u la. o i.tmcndi:i. 6rc are, u t6to ă a mituit pc omi "art't 
·n nu ., litt âty fra.nc'î, pentrn al Ht a . o facă c 'î rn pHt ea. 
A e.stă impu taţiuno în ontra lul '. oimariu ., i ca.re i 'it a.cl.re
sat la comi. ic în. otită ., i (le nite injuriI el ătră D. Goklner 
s'a încercat onor. reprc. entantc al părţcY ciYilo e o probeze 
şi înaintea onor. 'l'ribunl11 ... i nu nnma,'i ah'tta. ci încă că I ar 
fi luat mită şi de la alţiI. Re ultatul ace tel încor ărI nu amil 
nevoe e vi'lii spunu ett că r D,7 • aţI ,ec,lut cum a r u. it. nn 
s'a probat că Şoimariu a luat brtnI a o fa. ă hatâr şi e pro
tcge ; cu t6tc ace tea D. Goldner a gă it cu cale de a reproşa 
in un mod do tnl ele ilţjurios , i in. ultMor D-lut oima,riu a.
cest fapt le repetate ort şi în diferite lo ur'î şi pentru a <-. ta 
trebno e fim convinşI no ţiind compt chiar de mărtnriile a
duso pentru a c t fapt el vr mo co D a . 'a în r at c c,licil 
chiar aiee înaintea D-v6 tr r~ D. ,, oimarin a. lun.t mită. Da it 

D-lt't Golcln r nu avea ni I uă. pr brL ,, inu putea . e'l denun iă. 

atun 1 llll :t l'o:t Cll raţilllll'Hi RiLnătu. u, c.i\ind n, ~ÎR Că, ,, oimariu 
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a Inat mită, pentru că clacă era, în tote facultătile sele mintal e 
nu putea se'r aducă acea insultă. D lu Goldner în pretenţiu
nele sele ecsagerate, a, creq.ut că singur îş'f p6te far.e dreptate 
şi de a,ceea a a,clresa,t acele insulte D-lur oimn.riu şi nu o ele 
mirare a,cesta, ctrncl -vocleţI şi sciţr că D-Inr n. arlrosa,t asomino 
insulte la jumătate ele faş'î. 

D-lt1 Golclner dispune nnmar de hărtie şi ele litere, n,ceste 
sunt mijlocele sele, dar clacă D- a ar a,vea la clispo iţiunea sa 
alt-ceva de cât uă tipografic n,r avea arme s6ft vro-o fortiă. cn 
mintea ce posedă , se crecleţt că ar fi in stare se atace şi se 
tulbure liniscea tutnrori1 , însă nu are ele cât gură şi tipogra
fie, şi ele aceia D-sa a insultat numaI prin presă şi oral. Se 
venim la fapt. D. Golclner nu se multumesco cu insulta . a
dresată in absenţa Inr Şoimariu in Oomi ie înaintea inferiorilor 
ser ci umblă se găsescă pe Şoimariu, introbtrnclu'li1 clin ser
gent in sergent , şi el ga,sesce in fine in piaţa PrimrLrieI cln1 [L 
cum aceste resultă clin rlepnnerile marturilor. 1 i aci D-lor, . e 
pertracteză faptul in moclnl următor: D. Golclner îlu in nltă din 
nou. şi acesta se probează ată.t clin depunerile martorilor fac
saţI de cătră 0nor. D. Ionescu crL sunt ele comandă, că.t şi prin 
aceia că clacă a avut cutezanta se·r adre . eze acele cuvinte in 
comisie, care e un loc unele 'şoimarin avea forţia sa , se potr. 
forte bine se'I .fi adresatu şi intr'unu locii unele nu di pu
nea ele acele forte, şi atl111c1 negreşit l'a bătut şi inchis. Nu 
voii1 se contest onorabilitatea martorilor ele a căror deposiţiunr 
s'a servit D. Ionescu, departe de mine acesta, clRir clacă a.cele 
deposiţiunI sunt necomplecte, ele unde lnămu părţile ce lipsesc 
şi care nu sunt cunoscute D-1111 Teodor, căcr D-sa nu vine ele 
cât in momentul când Goldner şi Boimariu se găscu încleştaţr. 
Nor scim clin deposiţiunea martorulur Zilberman că D. Golclner 
a adresat cuvinte insultătorc lu1 Şoimariu , mărturie pe care D. 
Ionescu a quali:ficat'o ele comendatcz. In acesta mărturie insrL 
nor vedem partea aceia care a remas necunoscută D-lu1 Teodor, 
şi dacă acestă mărturie corespunde in partea pc care a vecJnt'o 
şi D. Teodor. Cred că trebue se tragem consequinţa, că acc:1. 
parte remasă necunoscută D sale şi aratată de cei-I-lată este a
devarată. Dar apoY chiar faptele în sine conduci:', a conclude 
la cele ce arată marturir c;tişi ele comandă. 

Am avut on6rea se o spun şi o repet, că clacă in cnince
laria Oomisie'f au avuh1. curagiu D. Goldner se insulte pe Şoi
mariu, cu cât mar mult încă in piaţă, aci nu ar fi fostu cnra
giosu, insă se presintă o~jecţiunea onor. rP,presentantu al părţer 
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civile: .. D ta. er11r un funcţionar, datoria D-tale era e con taţr 
faptnl . o'l verbali e. ·I. cn atât mar mult cl1, av a'f intima con
vi ·(inno ·J:'L Goklncr nu avea t6te fa ultăţilo minta.le. nu trebuia 
clal' se da'f m·R pa iunilorti D-blo violinte. Onor. Tril nnal. 
D. ,. oimariu omi an,L a u at şi . i'a indeplinitti dnforia cu 
nrnltrt bnnă voinţă ă.tro D. oldner in tot 1impulu. 

At'f vv7.nt inn,intc cMo şi âte in ulte i / a adre at. prin vorbe 
. i. Cl'i, orr. i D. ,, oimariu le a dat vn.l6re:1 co merită. pentru ă in a
dev1r nimenr m, gă. ea. o 7.ÎCă ă a.r fi ntcnt hine. cla ă 'n.r fi c.la,t 
in jucle atăi p un om po care unt cii. multe şi multe in pri
,·inla mintor sa,le, an voclut di ·tL totă. ri1,bcfarea D lnI , oimarin 
µă-nă, Îll lllOrneniul bătăi CfL

1 

rt1L ,\1forit 11 abn0aaţiune totul Î tote 
l'ără . o roc vrr o măRtu·ă, '? de a. UL dată in. i'L nu a ma.'f avut săno·ol 
re ·o, ·ă 'fin . nlin, rra fltţi.,o. in o J ict(ă .. i inaintea. lnmeiintr gI u 
U11c ri, . :ia, . oim arin 01rnecint le bătăci .. ia , mrLltrătăriT venite de 
la elfl c•ar cm ftrn · ion:wu .·i car :wra cht,torio d a impe lica 
aHi-r I tle lt1 .r11r1. in. o a trehuit ca Golclnor . e·r fa ·ăi unu actu 
·.nrr .·c'lfl pună. afariL din . iintăi şi on. ciinţa Iul A . int , oi-

marin l,li n re> tr buia Rit facă. clar ma'f iuaiule el tote era om 
.. i olt'l era i nrl i ri el şi a, ala,r a do V" nit ce:1 cc n. f , t. a. li ă a 
pier lut r oon.ln. .;i bHl,ncloţa func i 1rn.rnlnt atnncr. in Rfărşit a uitat 
a Golcln r ra nebnn .. ;i a m era omi. ar .. i l'a băfot: in 

adevă.r faptn l e le on. tant ăi l' a băitut, in. ăi tot atăt ele on-
Rh-tnt este ă a fo. t pus fărăi voea sa in a ea. tu, po.itinne. 

Yin a nm la al <loilo deli t arc. tarea ilegală onor. D-lll 
Iono. cu c,li e să. nu pun F nicr o crecJar pc cele pu e de mar
turr a1 r6pe <le luarea piotre'f p nfru ă dacă acea. ta . 'aru fi 
intemplat in fi.el vărt'L , ar fi . npn 'o \ i D. Teodor. dar fiind că 
nu a , pu. 'o .. i D. rrcodor, atnn t cele cJi.·e ele rnartnrl le co
mancHi,, ~mnt depo i\iun'f 11eadm·arato. 

nor. DD. Magi, fra('f nn6şloţ1 <lin depunerea D-lur Teo
dor a D-sa, a . nforit nă. lovih1ră la măni:i. .. i :tlta la picioru. 
ocupat dar fiind de D-sn, a trehnit el Rio·m,n e d<'a maI pu
ţină. atcu(i ll ll la ol co se p tr oa şi . ·o nu li vecJutu ace tn 
fapt. Dară să <~i~om ca partea ·i ilit. că. rnarturiI ac ia unt 
min iunoi;;'f, răi piatra nu , 'a rădicat. 

In ă o RO p6t ffl. c in o , ituaţinne a a ea ta? ăndti 

intr'o piaţăi înaintea lnmor intreg'î. unde un om lip it peniTu 
moment do fa, u.Wtţile lut mintaJe .. , i 1mri a.Im pn u afară din 
i:;ine fără. on, iinţă , tatt in le .. t:1ţ1 ln]:Jt:Lnclu- e, a.di ă dor ne
hnn'f raţă in faţă i bătcnclu-. o'? Era ace ta sau nu em 
unt', scandn.li't? trcl uia ne I lJătăuş'f să fie di pru·ţiţr? n -

2 
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gre itii crL da , şi trnlmia. Imprejurările însă at'l făcut că D. 
Goldner se fie pusu deoparte, ear nu D. Şoimariu, aceasta insă, 
nu se p6te imputa nimeruL In privinţa D lut Potracbescu , re
lativt1 la acest fapt posiţiunea D-sale era dificilă şi s' a putut 
prea. bine se fie şi D sa surprins de acea scenă ca toţI cei-lal('f. 
de aceia nu a luat pe D. Goldner se'lii areste~le ; cine l'au inchi. 
dar? ceI doI sergenţI cari cereau să pue capet scanclalnln'f. 

Din cele doue delicte ce se imputa D-luI Şoimariu nor gă
sim că in căt se atinge de arestaţiunea ilegală , Şoimu.rin nu 
este culpu.bilu, şi de aceia cerem ca Dv. se'lu aquitaţ1 : in citt 
. ă atinge de maltratare faptulii este constatat pe deplin CHi Gold
ner a fost maltratat de Soimariu; veţI ::wea insă in videre D-lor 
magistrnţI că dacă Şoimariu a maltratat pe Golclner. aceasta 
a făcut'o intr'un moment cănd el se găsea afară din 8ine şi 
pus in această posiţiune fără voia luI, care faptu se traduce 
in circumstanţe atenuante pe care Dv. trebue se le admiteţî in 
favoarea 1nculpatnluL 

Aş1a dar munar pentru maltTatarea ve rog se bine voiţ'f 
al condamna conform art. 238 combinat cu art. GO clin Codu I 
Penalii. 
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Tribunalul tn majoritate. 

Avf3nd in vederc acţiunea publică intentată contra ln1 V. 
Şoimariu pentru maltratare şi arestare ilegală a Jur H. Goklner. 

In cât se atinge asupra f aptulur ele maltratare: 
Avend in vedere că din In trucriunca orală. urmată as

tăzi inaintea Tribunalului şi anume a martnrilortL D. Theoclor. 
Solomon Hofman, Iţici1 Silberman. P. Aga.pi .,i Gh. Ionescu se 
constată pe deplin că V. ~ oimariu a maltratat pe Her. cu Golclner. 

Avf3ndi1 in vedere că insuş1 inculpatulti nu neagă faptulti 
ele maltratare, opuindi1 numai că au fo tu provocatu de Gol
dner cu insulte. 

Av<'.lndt1 in vodere că din depunerea marturilor: P. Agapi, 
Gh. Ionescu şi Anton Petrăche cu e con tată că , oimari-n a 
fo, t provocat de Goldner cu in uite; 

Avendu in vedere că ~ oimarin prin , evărşirea faptului de 
maltratare s'at't făcutu pa ibile de penalitatea prcvczută la ar
ticolult't 238 Codul Penal ca.re cupr inde : 

Art. 23 . F,Lptnl de a. lovi .-uit răni cu mintă. ua personă sef1 a·r 
c:ausa ori-ce alte l ·iunl c·orpora!I, ·e pedep ·e ce dupe împrejurări, ca 
crimă, ea delict ·ef1 ca, contravenţiune. 

R. ni rele şi lovire le cari n'tui C'itu a.t nici ni\ b6Ir1 nici Yeri-uă. in
capacihLle de lucru, şi •1u·i · au urumt di" cNte prin cflrciume, biilciuri, 
obornn şi LcrgurI, ·e pedepsesc cn, contraven\iu111. (Cod. P m. 396 § J 
$), 29, 30 . 

Cele-alt, răniri şi JovirI ·impie, ·e pedep esc cu .inc:hi ·ore de la 15 
rJile penu la un an. ( od. Pen. , 24). 

Eni. d '.1cii. au fost cu precug tare ·un cu p,tndire. 11,dep iL rn fi in
chi orea, t1, Ja, douc ]unI pene la un 1tn i;i jumi\tntP .·i a.111 ndi"~ penu la. 
200 lei. ( od. Pen. 24, 2 , 150 1 '4, ~ I J , 2-:1.3 :.?,W 2~0. 259 [Cod. 
l'en. Fr. 31 1 I. 

vcndt'l in vedere imprej urările in ·arc · an petrecut fap
tul-ii, Tribunalnltt in majoritate admite ·ir onstanţo atenuante 
in fav6rea incnlJ>atulur după art. 60 aliniatul ultim Codul Pe
nal arc cuprinde: 

,.Art. 60. Afară de cau ele de . en · anume pren1q.ute de lege, mai 
sunt şi n,lte c11,nse de micşorarea pedepseI, la ·a.le cu tolnl ln. apreciarea 
jnriulul sefl tL judeci\torelnI corecţional care e m11ue.·cc1 circum ta.n\e n.te
mmnte. (.Pr. Pen. 365). 

„Citnd juriuln VtL clodn,ra ·ă ·i ti\ în favor a neu.·1ttului re ·unoseut 
culpnbile cirC'umstan\.e at nnanţi p depsele ce pronuneiă le0 ·en, in contra 
lmor a. emen a acu aţi e vor modific11, dupe cum urmoqJ.: 

,,Deci\. pedep. a c pronunrii\. legen. ,te munca silnică JJC via\,ă, cur 
tea vn. aplica pedepsn. rnuncei ilnicc pe tim}J m!irginit e-Ct reclu iunea . 

. Docu. ped 1p a este acea a muncel silnice pe timp mărginit eurtea 
va apli a, pecl6psa reclusiuni1 soft maximum închi orei. 
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.. Dacă pedep a va :fi a ·eea a re ·lusiunei, detenţ. iunei, clegradaţiunel 
ciTice seu maximum închisorii corecţionale, Curtea seu Tribunalul va a
plica închi 6rea corecţionale Jară a o putea reduce ]a mai puţin de 11n an. 

, Curtea va putea încă aplica, şi uă amendă ele ht 500 p1ne la 1500 lei. 
,,In cas când legea pronunciă mn,,'\imum nneI pede1)se 1-iminale 'ur

tea va aplica minimum aceliea;i pedep ·e, seu chiar pedepstt ce Yine cu 
un grad mai jos. 

,,Dacă legea pronun ·iă pedep a închlsorei seo acea a amendei, şi 
clecl\ tribunalele corecţionale vor consb:ifa circumstanţe n.tenun.nţJ, ele sunt 
n.utorisate, chiar in cas de recidivâ., a reduce pedep ·a 1nchi orii pene J.i 
minimum de cinci-spre-q.ece cµle, şi chiar mal jos; precum asemenea şi 
pedepsa amendei pene la minimum de leI, 2G şi chiar mal jo ·. 'l'ribu
bnnalele pot se substitue, în a emenea ca·, încbis6ril amenda, fără însă 
să se p6tă coborî, in nicI un cas rru1i jos de simplă poliţia. (Cod. Pen. 
7, 8, 9) (Cod. Pen. Fr. 463)." 

In cât se atinge de faptul are tărer ilegale, 
Avend in vedere că din instrucfiunea orală urmată astă-zY, 

nu se constată că in adeverii Şoimarin at'1 arestat pe D. Goldner. 
Avendti in vedere că de şi din depunerile martnriloru D. 

Theodor Iţic Silberman şi Solomon Hofman se con tată că Şor
marin ar :fi zisu luaţi'lt1 şi'lu arestaţY, insă: 

Avendti in vedere că clin depunerile marturilort'L Ioan •ra
nasă şi Iancu Mândru se constată că n'at't primitr1 ordinulu de 
la Şoimariu ca să aresteze pe Golcluer, ci numar le au zisu de 
ală lua de acolo, spre a nu se intămpla unii scanclalll ceea ce 
nu constitue unii ordinii de arestare. 

Veq.indii clisposiţiunea art . 187 Proc. Penală care lJice: 
Art. 187. Dacă faptul nu este socotit nici delict, nici contravenţiune 

poliţienescă , TribL1nalul va anula instrucţiunea, citaţiunea şi tot ce va fi 
urmat, va da drumul prevenitullli şi va statui asupra cererilor ele daune
interese. (Pr. Pen. 157, 207, 389) (Pr. Pen. Fr. 191). 

Pentru aceste motive. 
In unire cu conclusinnele D-luY Procurore. 
Hotăresce: 
Condamnă de Vasile Şoimariu la, doue rjec't de /ranc't a

mendă pentru maltratare lur H. Goldner. 
Aquită pe Vasile Şoimariu ele faptulli arestăre1 ilegale luY 

H. Goldner. 
DespăgubirY civile nu se incuviintează nefiiincl probate. 
Sentinţă cu dreptu ele apelu conform articolul 197 şi 198 

Proc. Penală. 
Da tă şi rostită in audienţă publică astăc;lX 1 Octombre 18 7 4. 

lscăbţi, C. 8tMnatin, V. Vasiliu. 
p. Grefier, l,,L 0aVl'ilescu. 
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Diferită opiniune. 

,1cncl in veclcro ă clin depunerile nrnrLurilor ocular)'. Di
mitrie 'l'hc clor, 8olomo11 llofman şi ltic Zilbcrman .·e con tată 
pe deplin şi fără. a da locn la ni ·r o indoi.ală ă Şoimariu au 
nrnl fratn,t po Go ld.11rr ; 

..:\Y'•ncl în YC'Clm·c că din ara.tarea ma,rturiloe Dimitrie The
dor r ulrn cr~ maltrahtrra nt'L urmam cu multă. Yiolentr~ din 

parto,t ln1 ,, onnarin in ·ţLt martorul Theodor intervenindu ar 
de. păr(i an fo,·rn jn uş1 lovit de ,, oimariu. 

onsirlorrmd că maltratarea at'L efectuat 1)ri11 loYirclc uner 
·ra;yaşe ·o avea vft,rful plnmbuit .,i loviturile arL fo tn date n 
capătul a ·etn plumbuit, şi clupă cum re ultă din vi um ot rc
pertum a do ·{ornluY, lovitlU'elc at'L fo t apltcate la partea de 
ta gM: 

Con •iderttnd că tot din dcp1111erilc marturilor Dimitrie 'l'h -
odor, Sol mon I [ fman şi I!ic Zilberman. , e ·onstată ă Goi
rnari11 a cfa,t ordin capulu'î ele serg nty şi la clo'î s ro-cntr. ·arir 
după ordinul scit an şi du. în arc tul politie1 pe Herş n Golclncr. 

on.'ic1 n'i.nd cil prcY nitul „ oimnriu in nparnrea sa, au 
alegat intăl ă an fo ·tt1 provo at ., i al doilea căi o află in 
stare de ligitima a.parare. 

lu cM privesco provocarea.: 
onsi<lerfrnd că Şoimariu pretinde n. provocarea s'au e

fe tnat prin o s risoro a Iul Goldn r, care contin a cuvinte in
irnltăt6ro şi prin in nlt le e Yerbalu le n.r (i zi ·n Golclner in 

omi ic. 
on icler.trndn ă . ri ·6roa Ia. ar e reforHi .._ oinrnriu şi 

care . e află. in pa:trarca sa.. nu satL pre. ntat j n. tiţieY. pentru 
a s putea YÎ<loa c anumo in ulte conţine a a. s •ri 6re. şi prin 
urmare b ·e fol ele provo at'e ar Ji putut da locn acea seri 6re: 

Con, iclortLndr1 că lli n depuneri I s11h-comi arinluT Y ai ilo 
1\fan aş do şi. se on taHt i'ii Gokln r ar ti ro, tit 6rc nirc cu
vinte ne uviinci6 o la adre. a lnY Şoimnitin . in ă D. .., oimariu 
nefiind pre ont in a el limptl. nu e p6tc on idern ca o pro
vo arc clire t11 adrn,'ata por cm I sale, are e ju tifice o mal
tratare şi in specie o maltratare caro a avut loc cu mult mar 
in urmă; 

onsidortmtl r,a o provocare a • e p6tă ii invocat~. şi In
ată drept scusă, ac ai ta •e p6to numa.I atnncea ctmd at'L ur
mat o violentă actnarn ş i de naturi'li ast-fol ca culpabil, in mo
mentul chiar a acţiunol ce i e impută s:i nu fi avut libertate 
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necesară de a lucra cu reflexiune şi'n casul de faţă tocma'î se 
probeacJ.ă că Şoimariu n'au fo t sub impresiune nic'î acelel mar 
uşore violenţe, au lucrat in tote in totă libertatea şi cu totă 
reflecţiunea ; 

In cât privesce al doilea punct de legitima a.parare ; 
Con iderându că legitima aparare pentru a fi admisibilă 

t:rebue se intrunească concliţiile conţinute in articolul 58 Cod. 
Pen. şi'n casul de faţă nicl un pericoln nu putea se ameninţe 
pe Şoimariu din Partea lu'i Goldner. 

Oăcl Goldner este o personă de o con · tituţiune slabă şi 
pe lângă acesta Comisariul Şoimariu ma'i avea in , mt.mă şi o 
cravaşă plumbuită, apo'î din totă instrucţiunea nu resultă ca 
Goldner a :fi ,,enitu in contra lu'î Şoimariu in modu a,gresiv şi 
prin mmare neameninţind, nic'î un pericol nu p6te fi vorba de 
legitima aparare, şi chiar dacă ar esista legitima a.parare că 
trebue să se mărginească in a respinge pericollll, iar in specie 
n o maltratare simplă fără se fie vorba · de respingerea vre 
unu'î pericolu. 

Considerându dec'î că faptele imputate lul Şoimariu sunt 
maltratărl şi arestulu ilegal cel intă'I prevăq.utu de art. 238 
Cod. Pen. şi cel al 2-lea de art. 149 Cod. Pen.; 

Oonsiderânq că aceste fapte compun un cumult de delicte 
şi prin urmare penalitatea trebue a se aplica conformii art 
40 Cod. Pen. 

Considerându că nu este nic'f o împrejurare din care se 
resuite vre o circumstanţe atenuante in favorea prevenituluY, ci 
din contra, precum resuită din instrucţiune , circonstanţele sunt 
agravate pe atare motiv, neputânclu-me uni cu opiniunea ma
jorităţiY, opinezt.'L a se aplica Iul Şoimariu pedeapsa inchisoril 
conform art'. 238 Cod. Pen. şi 149 Cod. Pen. combinat cu art. 
40 Cod. Pen. 

Subsemnat, 11!. Codreanu„ 
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