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Căutând în fondul „Bruxelles” al 
Arhivei Ministerului Afacerilor Externe 
urmele lăsate în timp de studenţii statului 
român în Belgia, am găsit intâmplător un 
număr important de documente ce ne-au 
atras atenţia, dar care ne duceau într-o cu 
totul altă direcţie faţă de studiul nostru 
iniţial. Am întâlnit aşadar în dosarele 
secţiunii consulare a Legaţiei României 
la Bruxelles o lume întreagă de aventurieri 
(delincvenţi, propagandişti etc.), care s-au 
perindat prin faţa oficialilor trimişi de la 
Bucureşti să reprezinte ţara în capitala 
Belgiei, solicitând vize de intrare în ţară 
sau vize de tranzit. 

Aşa cum ne informează inventarul 
întocmit în noiembrie 1978 de Elena 
Manea, fondul „Bruxelles” (anii extremi: 
1876-1948) are nu mai puţin de 23 de 

metri liniari de arhivă, fiind ordonat în 415 volume, grupate pe mai multe secţiuni 
(personal, organizare legaţie; politice; economice; militare; culturale; consulare etc.). 
În ceea ce ne priveşte, referinţele din articolul de faţă au în vedere doar dosarele 
279-283 ale fondului amintit, inventoriate la secţiunea „Consulare – Români din 
Belgia (refuz viză pentru persoane suspectate de poliţie sau indezirabile)” (anii 
extremi: 1900-1944). 
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Indezirabilii, aşa cum i-am putea defini în general după sursele cercetatate şi 
aduse în discuţie mai devreme, erau cei care ar fi pus în pericol, prin comportamentul 
lor fizic ori discursiv, reperele culturale (juridice, politice, sociale) ce dădeau 
identitate statului modern. Fără să stăruim prea mult în lectura şi sugestiile lui 
Michel Foucault, trebuie să facem totuşi referire la tentaţia pe care acesta a avut-o 
la un moment dat de a alcătui o „antologie de existenţe, vieţi de câteva rânduri 
sau doar câteva pagini, necazuri şi aventuri fără număr strânse într-o mână de 
cuvinte. Vieţi scurte, întâlnite în voia cărţilor şi a documentelor.”1 O antologie despre 
vieţile „oamenilor infami”, nu neapărat o Istorie universală a infamiei, emblematică, 
modelată în biografii cu un contur bine definit, aşa cum ne propunea prin 1935 Jorge 
Luis Borges (cel puţin în prima parte a volumului), ci o alăturare de fragmente de 
istorii mărunte, călătoare, de momente în care destinul unora era marcat de regulile 
şi exigenţele statului sau ale anumitor organisme ale acestuia. 

Am avut la un moment dat gândul îndrăzneţ de a reconstrui din fragmente 
destinul călător al acestor oameni (al unora dintre ei), aşa cum a făcut-o Carlo 
Ginsburg în Brânza şi viermii (1976; ediţia în limba română, 1996) cu Menocchio, 
morarul său din veacul al XVI-lea, trăitor în Frioul, dar frânturile de arhivă, cel 
puţin acestea pe care le aducem în prim plan cu ocazia de faţă, nu ne-au ajutat. 
Aşa că demersul nostru a rămas cantonat în ideea alcătuirii unui mic dicţionar al 
vieţilor mărunte, infame sau nu, indezirabile sau nu, personaje ce se vor fi simţit 
sau nu tratate de destin precum eroul lui Franz Kafka intrat în labirintul statului. 
Încercăm aşadar să surprindem prin exemplele noastre ilustrative atât felul în care se 
articulează discursul individual, uman, dar şi maniera în care se impune indistinct 
discursul de autoritate al statului, definit strict ca unul de putere. 

Dar cine erau indezirabilii şi pentru ce fuseseră catalogaţi ca atare de către 
autorităţile statului? 

Erau fie cetăţeni germani în serviciul Băncii Marmorosch Blank et Comp., ca 
Herman Müller, bănuit a fi spion, sau muncitori la una dintre fabricile de bastoane 
ale Bucureştilor, cum era Friederich Kasulke, posibil adept al bolşevicilor (1924)2; fie 
ruşi, precum artistul Leonid Sabinov, deţinător al unui paşaport lituanian, director 
al unui teatru din Moscova, evident, agent bolşevic (1924)3; fie sârbi ca Duşan 

1 Michel Foucault, Theatrum philosophicum. Studii, eseuri, interviuri (1963-1984), traducere 
de Bogdan Ghiu, Ciprian Mihali, Emilian Cioc şi Sebastian Blaga, ediţie îngrijită de 
Ciprian Mihali, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2001, p. 215 / (capitolul 
„Viaţa oamenilor infami”, pp. 215-231). Împreună cu Arlette Farge, Michel Foucault a 
publicat o astfel de „antologie de existenţe”, a se vedea Le désordre des familles. Lettres 
de cachet des Archives de la Bastille au XVIIIe siècle, Gallimard – Julliard, Paris, 1982. 

2 Arhiva Ministerului Afacerilor Externe, fond „Bruxelles”, problema „Consulare”, vol. 
279 (1900-1927), adrese ale Ministerului Afacerilor Străine de la Bucureşti către Legaţia 
României de la Bruxelles, 21 mai 1924, 13 iunie 1924, nepaginat. 

3 Ibid., corespondenţă diplomatică, 17 mai 1924, nepaginat. 
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Dulcanovici, „cunoscut comunist, periculos siguranţei statului” (1925)4; fie unguri, 
precum Abel Bartha, „fost funcţionar comercial la Braşov”, „agitator periculos”, 
preciza raportul Siguranţei, care continua: „Numitul a ocupat funcţiunea de comisar 
comunist în timpul republicei lui Bela Kuhn. Născut în comuna Cristian, lângă 
Braşov, se afla în momentul căderii Monarhiei Habsburgice la Arad, de unde a 
fugit la Szeged, unde a devenit ministru de Interne în guvernul reacţionar, iar la 
retragerea trupelor noastre de ocupaţie în 1919 s-a reîntors şi el la Budapesta, unde 
a fost prins cu diferite excrocherii, în special cu falsuri în poliţe, pentru care fapte 
a fost condamnat [la] trei luni [de] închisoare. După executarea pedepsei a fugit în 
Belgia, unde ar fi obţinut cetăţenia belgiană.”(1926)5; fie greci, cum era aventurierul 
Dritsas, martor al unei revolte pe un vapor din Marea Neagră, care a dus la uciderea 
unor membrii ai echipajului (1927)6. 

Erau şi cetăţeni norvegieni (ca Nilsen Olsen, „membru al Comitetului Naţional al 
Partidului Muncitorimei Norvegiene”7), japonezi (ca Menezo Ikedo şi Gosni Akino, 
anarhişti şi „agitatori periculoşi”8), olandezi (ca Henriette Van der Schalk, „comunistă 
de seamă”9), belgieni (ca Pierre Alphonse Schmickrath, născut la Bruxelles în 1887, 
tipograf de meserie, „binecunoscut ca anarhist”10), cehoslovaci (ca Bogdan Bartosek, 
comunist11), francezi (ca Fournier, comunist12), chinezi (ca Li Miam Shi, născut în 
1903 în Ci Kiang, „element periculos ordinii şi siguranţei statului”13), americani 
(ca Nuhim Reidenboim, inginer din Chicago, care l-a vizitat la Tighina prin 1930 
pe fratele său, „cunoscut agitator comunist”)14 etc., suspectaţi sau chiar dovediţi a 
fi criminali, propagandişti, excroci, hoţi, motive pentru care nu puteau primi vize, 
fiind necesar ca să fie imediat semnalaţi autorităţilor de supraveghere (serviciile 
de siguranţă ale statului). Cu toţii se regăsesc în paginile arhivei noastre. Sunt liste 
întregi cu evrei ce părăsesc România, renunţând la cetăţenie, cu destinaţia America 

4 Ibid., 17 decembrie 1925, nepaginat. 

5 Ibid., 13 noiembrie 1926, nepaginat. 

6 Ibid., 26 noiembrie 1927, nepaginat. 

7 Ibid., adresă a Direcţiunii Afacerilor Politice şi Contenciosului din cadrul Ministerului 
Afacerilor Străine de la Bucureşti către Henri Catargi, Trimis Extraordinar şi Ministru 
Plenipotenţiar al României la Bruxelles, 10 mai 1921, nepaginat. 

8 Ibid. 

9 Ibid. 

10 Ibid., adresă a Minsterului de Justiţie al guvernului Belgiei către Legaţia României de la 
Bruxelles, 16 decembrie 1921, nepaginat. 

11 Ibid., corespondenţă diplomatică, 17 octombrie 1927, nepaginat. 

12 Ibid. 

13 Ibid, vol. 280 (1928-1930), corespondenţă diplomatică, 3 septembrie 1930, nepaginat. 

14 Ibid, 25 noiembrie 1930, nepaginat. 
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în căutarea unei vieţi mai bune (1899-1900)15; liste de propagandişti, agitatori, agenţi 
bolşevici, „foşti elevi ai şcoalei ... de la Moscova, cunoscători ai limbelor franceză, 
engleză şi română, care, după terminarea cursurilor, au fost destinaţi să fie trimişi 
în străinătate.”16 (a se vedea, totodată, în selecţia documentară ce am făcut-o, şi 
cazurile Ninei Zizian ori Viliam Samuel Levenson etc.); liste cu cetăţeni români 
de etnie turcă, dar mai ales maghiară, care renunţau la cetăţenie în anii ‚3017; liste 
cu legionari fugiţi din ţară după rebeliune (1942)18. Dar acestea sunt, din păcate, 
simple liste de nume, nu aflăm din ele decât prea puţine lucruri din destinul efemer 
al acelor oameni. 

Sunt şi cetăţeni români în paginile acestei arhive, urmăriţi în ţara de origine, 
dar nu numai acolo, pentru diverse delicte (a se vedea, spre exemplu, în selecţia 
documentară ce am făcut-o, cazurile unor Ilie V. Vasilievici Cătărău, Vasile 
Murgulescu, Ioan Schneider, Teodor Niţulescu, Leib Dulitzchi sau Ionel Haimovici). 
Dar am întâlnit şi situaţii în care oameni, în aparenţă onorabili, au avut de suportat 
rigorile punitive ale statului, fie că au fost confundaţi cu delincvenţi dovediţi (a se 
vedea, de pildă, în selecţia documentară ce am făcut-o, cazul lui Haim Dulitzchi), 
fie că au avut dificultăţi în a-şi redobândi cetăţenia română, la care renunţaseră, 
de bună voie sau nu, poate în căutarea unei cariere sau a unei vieţi mai bune. Este 
ilustrativă, credem noi, în cea din urmă situaţie, istoria inginerului Constantin 
Celoiu19, născut în Bodăeşti – Dolj în 1901, care, susţinea că a fost obligat să renunţe 
la cetăţenia română de către Legaţia de la Bruxelles în 1931; în treacăt fie spus, 
reprezentanţii diplomatici ai Bucureştilor aveau informaţii că persoana în chestiune 
era „un partizan al ideilor extremiste”. La cinci ani după retragerea cetăţeniei române, 

15 Vezi, spre exemplu, Ibid., vol. 279 (1900-1927), adresa, însoţită de anexe (listă cuprinzând 
71 de nume), a Direcţiei Afacerilor Publice şi Contenciosului din cadrul Ministerului 
Afacerilor Străine, către E. Mavrodi, Ministrul României la Bruxelles, 24 martie 1900, 
nepaginat. 

16 Ibid., adresă, însoţită de anexe (listă cuprinzând 152 de nume), a Direcţiunii Afacerilor 
Politice şi Contenciosului din cadrul Ministerului Afacerilor Străine de la Bucureşti către 
Henri Catargi, Trimis Extraordinar şi Ministru Plenipotenţiar al României la Bruxelles, 6 
iunie 1921, nepaginat. 

17 Vezi, spre exemplu, Ibid., vol. 281 (1931-1937), adresa Legaţiei României de la Bruxelles 
către Consulatul din Anvers, 12 iulie 1933, nepaginat sau Ibid., vol 282 (1938-1939), 
adresă, însoţită de anexe (listă cuprinzând 59 de nume), a Serviciului Consular din cadrul 
Ministerului Afacerilor Străine de la Bucureşti către Consulatul General al României de 
la Bruxelles, 18 octombrie 1939, nepaginat. 

18 Ibid., vol. 283 (1940-1944), adresă, însoţită de anexe (listă cuprinzând 109 nume), semnată 
de Gh. Davidescu, Secretar General al Ministerului Afacerilor Străine al României, către 
V. Onişor, Consulul General al României de la Bruxelles, Gh. Davidescu, 5 februarie 1942, 
nepaginat. 

19 Ibid., vol 281 (1931-1937), corespondenţă diplomatică, februarie – octombrie 1936, 
nepaginat. 
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Constantin Celoiu a încercat în dese rânduri să-şi justifice cererea de a reveni în 
ţară (şi de a-şi redobândi cetăţeania), precizând că întreaga sa familie se găsea în 
România şi că, în plus, este un om cu o carieră onorabilă, era inginer, autor a cinci 
cărţi de specialitate în domeniile mecanicii, calculului integral şi diferenţial. I-a scris 
şi Regelui Carol al II-lea un memoriu în care îşi susţinea punctul de vedere, ce era 
comătut de oficiul diplomatic de la Bruxelles şi de Ministerul Afacerilor Străine de 
la Bucureşti. Nu am desluşit în cele din urmă dacă petentul a avut câştig de cauză, 
dacă discursul său individual asupra nevinovăţiei sale a biruit discursul oficial, aşa 
cum s-a întâmplat în cazul Haim Dulitzchi. 

Aşadar, în mod concret, a fi indezirabil din punctul de vedere al discursului 
autorităţii de stat (în cazul de faţă, cel practicat de Ministerul Afacerilor Străine, 
Ministerul de Interne şi Ministerul Justiţiei de la Bucureşti şi Bruxelles) însemna 
renunţarea la cetăţenie, plecarea frauduloasă din ţara de origine, săvârşirea unor 
delicte (crimă, excrocherie, hoţie, jaf, înşelătorie etc.) ori susţinerea şi propagarea 
ideilor bolşevice, extremiste, iredentiste. 

„Indezirabilii”. 
Mic dicţionar biografic 

În cele ce urmează aducem în faţa dumneavoastră câteva frânturi de existenţe 
efemeră, aşa cum se dezvăluie ele din arhive. Întâlnim situaţii în care vedem 
discursul atotcuprinzător al statului, care cataloghează, încadrează, inseriază şi, în 
cele din urmă, domină individul, indiferent de justificările acestuia din urmă (cazul 
Ilie V. Vasilievici Cătărău). Sunt şi situaţii în care discursul individual izbândeşte în 
faţa celui al statului (cazul Haim Dulitzchi), ceea ce duce la scoaterea persoanei în 
chestiune din regimul, categoria, tabelul anomaliilor şi introducerea sa în reperele 
normalităţii definte şi acceptate de statul modern. 

Mai spunem că intervenţiile noastre în textele originale pe care le-am selectat, 
sunt minimale, am operat totuşi câteva retuşuri gramaticale, păstrând totodată o serie 
de elemente ortografice, şi chiar de punctuaţie, pentru autenticitate. Am făcut uneori 
adăugiri, precizări, succinte comentarii sau rezumate (în note şi între parantezele 
drepte) cu scopul de a contextualiza o seamă de date, de a le situa coerent într-o 
anumită cronologie. 

I. - Ilie (Julien) V. Vasilievici Cătărău (Orhei) 

1. 
[Prin ianuarie 1921, mai precis într-o telegramă din 15 ale lunii, adresată de 

Legaţia României de la Bruxelles Ministerului Afacerilor Străine de la Bucureşti, 
era semnalată prezenţa în capitala Belgiei a „faimosului” Ilie V. Vasilievici Cătărău, 
posesor al unui paşaport eliberat la Londra, un an mai devreme, care solicita 
prelungirea valabilităţii acestuia sau eliberarea unuia nou. (Paşaportul, preciza o 
altă telegramă trimisă la Bruxelles de către oficialii Legaţiei României de la Londra 
pe 21 ianuarie 1921, fusese eliberat în baza unui document similar francez, obţinut 
la Vladivostock, pe 5 mai 1918, în absenţa consulului român de acolo.) 
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Tot pe 15 ianuarie 1921, oficiul diplomatic de la Bruxelles înştiinţa cabinetul 
primului ministru al Belgiei de prezenţa în capitala regatului a lui Cătărău, „amestecat 
cu câţiva ani în urmă într-o seamă de afaceri cu caracter revoluţionar în România”. 
Patru zile mai târziu, Henri Catargi, Ministrul României la Bruxelles în acea vreme, 
primea de la cabinetul primului ministru belgian o notă prin care i se făcea cunoscut 
faptul că fusese prevenit serviciul Siguranţei Generale în chestiunea Cătărău.] 

2. 
[Adresă a serviciului Siguranţei Generale către Ministrul României la Bruxelles]20

16 Février 1921
18 heures 

Monsieur le Ministre, 
Le nommé Ilie Vasilievici, alias Ilie Catarău Orhei est en main de la brigade 

judiciaire du Parquet. 
Son Excellence pourrait elle renseigner par écrit s’il y a un mandat d’arrêt ou 

d’extradition à charge de cet individu, sinon il faudrait le relâcher. 
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de ma plus haute considération. 

Poncin, agent de la Sûreté Publique 

3.
[Telegramă a lui Ilie V. Vasilievici Cătărău adresată Ministrului României la 

Bruxelles]21 

19 Février 1921 
Monsieur le Ministre, 

L’équité vous impose intervenir pour ma liberté. [stop] Suis à la prison Forest. 
[stop] Motif la demande d’extradition des hongrois au sujet de l’attentat de Debretzin. 

Catarau Julien 

4. 
[Din închisoarea Forest, pe 22 februarie 1921, Ilie V. Vasilievici Cătărău îi scria lui 

Henri Catargi, Ministrul României la Bruxelles, prezentându-se ca doctor în filologie 
şi „ex-colonel comandant al trupelor naţionale moldave în Basarabia”. Epistola în 
chestiune, scrisă pe o hârtie ce avea împrimate în limbile franceză şi flamandă o 

20 Urmare a acestei înştiinţări Legaţia României de la Bruxelles a solicitat de la Bucureşti 
date cu privire la Ilie V. Vasilievici Cătărău. 

21 Acaestă telegramă a determinat o nouă solicitare a Legaţiei de la Bruxelles ca Ministerul 
Afacerilor Străine de la Bucureşti să trimită urgent date cu privire la Ilie V. Vasilievici 
Cătărău. 
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seamă de detalii privitoare la condiţiile de detenţie, la vizitele rudelor, regimul 
corespondenţei, obiectele de care puteau uza deţinuţii etc., ne dezvăluie şi numărul 
celulei pe care o ocupa Cătărău, 396. Iată câteva rânduri din scrisoare: „votre devoir 
de bon roumain réclame d’urgence votre intervention surtout qu’l ne s’agit d’autre 
chose que de certifier ma légitimité et la nature politique de l’attentat de Debretzin 
en Février 1914, voulu et approuvé par la nation et exécuté par la Société „Carpaţi” 
ou je persiste à être membre dans le „Comité de Cinq” de la défense nationale, fait 
connu par toute officialité roumaine.”. Pe 4 martie 1921 Ilie V. Vasilievici Cătărău 
primea pe paşaport viza „Bon pour se rendre à Londres” şi era expulzat din Belgia.] 

5. 
Ministerul de Interne 
Direcţiunea Poliţiei şi Siguranţei Generale 
Biroul Secretariatului 
Nr. 11368 S. 
Confidenţial 

Domniei Sale, 
Domnului Ministru Penipotenţiar 
şi Trimis Extrordinar al României la Bruxelles 

5 Martie 1921 
Domnule Ministru, 

În referire la adresa dv. nr. 347 din 17 Februarie a.c., avem onoarea a vă comunica 
următoarele informaţiuni asupra numitului Ile V. Vasilievici Cătărău. 

Numitul este de origine basarabean, autor al atentatuluidin Haydudorok (Ungaria) 
în contra episcopului maghiar şovinist din acea localitate, săvârşit în 1914, refugiat 
la noi în ţară şi apoi în Serbia, de unde i s-a pierdut urma. S-a înapoiat în România 
în anul 1916 după declararea mobilizărei. 

Activitatea lui în ţară n-a dat nimic de bănuit, manifestând întotdeauna sentimente 
naţionaliste; totuşi, după declararea revoluţiei ruse [în] 1917, a trecut în Rusia şi a 
început a face propagandă revoluţionară română, tipărind şi răspândind manifeste 
pe care le emitea în numele unui aşa zis Partid Revoluţionar Român, semnându-le 
propriu şi intitulându-se „Lieder-ul” Partidului Naţionaliştilor Revoluţionari Români. 

Apoi s-a refugiat prin Siberia în Japonia şi în urmă la Shanghay în China, de 
unde a fost expulsat ca „indezirabil”. 

Această expulsare, fiindu-ne comunicată prin Ministerul Afacerilor Streine, am 
luat măsuri la frontieră pentru a nu i se permite intrarea în ţară, comunicând această 
dispoziţiune şi Marelui Cartier General, pentru ca să se ia aceleaşi măsuri şi de către 
autorităţile militare de la frontieră. 

Marele Cartier General, prin adresa nr. 10237 din 1 Martie 1920, ne-a comunicat 
părerea că numitul Ilie Vasilievici Cătărău este mai puţin dăunător fiind în ţară şi 
supravegheat, decât în streinătate, în care sens menţiona credinţa că ar fi util să fie 
lăsat să vină în ţară şi urmărit îndeaproape. 
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Această adresă a fost resolvată de dl. Secretar General Dinescu în sensul că 
„se menţine măsura de a împiedica intrarea lui Cătărău în ţară, pentru motivul că 
supravegherea sa ar îngreuna şi mai mult serviciile Siguranţei”. Conform acestei 
resoluţii s-a comunicat Marelui Cartier General cerând satisfacerea primei noastre 
cercetări şi de a nu i se permite intrarea în ţară. 

În acest timp, Cătărău a fost arestat la Nisa, fiind implicat într-un furt şi, cu această 
ocasie, Legaţiunea Română din Paris, prin Ministerul Afacerilor Streine, ne-a cerut 
relaţiuni asupra lui şi în special asupra unor fapte comise în timpul când susnumitul 
era comandant al garnizoanei Kişinău, care ar putea motiva o cerere de extrădare. 

Intervenind la Subinspectoratul General de Siguranţă din Kişinău ni se răspunde 
că într-adevăr Cătărău a jefuit şi a pus soldaţii săi să ucidă mai mulţi proprietari, 
fapte care se instruesc de către Parchetul din Kişinău. 

Aceste ştiinţe au fost comunicate Ministerului Afacerilor Streine. 
După ultimele informaţiuni primite de la Direcţiune, Cătărău se găsea la Paris 

ca şef al unui biurou franco-englez în care scop făcea diferite voiajuri, aflându-se 
în luna decembrie 1920 la Niş (Serbia). 

Subinspectoratul General de Siguranţă din Basarabia ne raportează că la 25 
Ianuarie a.c. instrucţia a fost terminată. 

În ce priveşte cererea lui Cătărău de a i se elibera un paşaport nou român, 
Ministerul de Interne e de părere a i se refuza această cerere. 

Director General, Romulus Voinescu 
Şeful Biuroului, N. Al. Stoicescu 

6. 
[Scrisoare a lui Ilie V. Vasilievici Cătărău adresată Ministrului României la 

Bruxelles] 

12 Juillet 1921 
Monsieur le Ministre, 

J’ai l’honneur de vous prier de bien vouloir intervenir auprès de Mr. Goud, 
Directeur de la Sûreté Publique, afin que je sois expulsé de la Belgique par une autre 
frontière que celle d’Allemagne ou je dois y être lundi 15 de cet mois, d’ici en trois 
jours, vu qu’en Allemagne je pourrais être incarcéré pour mon activité politique 
pendant la guerre. L’article 4 de la loi sur l’expulsion de 12 Février 1897 laisse à 
l’expulsé la faculté de choix de frontière pour sortir de la Belgique. Aujourd’hui on 
m’a annoncé mon départ pour la frontière allemande. 

Un mot de votre part, Monsieur le Ministre, décider[a] Mr. Goud de me fixer la 
frontière hollandaise ou luxembourgeoise. Si vous avez la bonté d’un cœur roumain, 
veillez, s’il vous plaît, d’intervenir avant lundi prochain. 

Recevez, je vous prie, Monsieur le Ministre, l’expression de ma haute gratitude. 

Julien Catarau 
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7. 
[Într-o epistolă din 17 august 1921 a lui Henri Catargi, Ministrul României la 

Bruxelles, către Take Ionescu, Ministrul Afacerilor Străine al guvernului de la 
Bucureşti se făceau următoarele precizări: „Ilie Cătărău a fost espulsat din Belgia 
în Martie a.c. fără decret administrativ, dar cu interdicţiunea de a se mai întoarce 
în Belgia; de la acea dată şi până la începutul lunii Iulie numitul pare a fi călătorit 
în Anglia şi Olanda; pe la 10 Iulie contravenind ordinului de a nu se mai întoarce 
în Belgia, a fost arestat din nou, închis la „Prison de Forest” până pe 16 August 
când, de rândul acesta, a fost espulsat prin decret şi condus de agenţi la frontiera 
Luxemburgului. Din temniţa de la Forest, Ilie Cătărău mi-a scris la data de 12 Iulie 
a.c. pentru a mă ruga să intervin pe lângă Siguranţa Generală de aici de a nu fi 
espulsat prin frontiera germană; scrisoarea aceasta nu am primit-o decât pe ziua 
de 16 August, pusă la poştă pe ziua de 13 August, fiind probabil impiedecat de a 
o trimite înainte. Nu am avut nevoie de a interveni, deorece mi s-a comunicat că 
numitul a fost espulsat pe ziua de 15 August.” 

În noiembrie 1921 îl regăsim pe Ilie V. Vasilievici Cătărău fâcând diverse solicitări 
Consulatului român de la Genova. Legaţia României de la Roma semnalează acest 
lucru oficiului diplomatic de la Bruxelles, cel care pusese ultima viză pe paşaportul 
lui Cătărău (cu nr. 130328), printr-o notă din 15 noiembrie. Răspunsul de la Bruxelles 
nu a întârziat prea mult (19 şi 21 noiembrie); Ministrul României, Henri Catargi, 
relua „istoria” lui Cătărău sugerând colegului său de la Roma să nu-i elibereze un 
paşaport nou, invocând opinia Direcţiunii Poliţiei şi Siguranţei Generale exprimată 
prin adresa nr. 11368 din 5 martie 1921.] 

Arhiva Ministerului Afacerilor Externe (în continuare AMAE), 
fond „Bruxelles”, problema „Consulare”, 

vol. 279 (1900-1927), nepaginat 

II. - Viliam Samuel Levenson (Strafforđ sau Strafford, Levinson sau Lynton, alias 
Ward, alias Perez) 

- Principesa Nina Zizianoff (alias Nina Zizian) 

Ministerul Afacerilor Străine 
Direcţiunea Afacerilor Politice şi Contenciosului 
nr. 15691 
anexe: una 
Urgent. Personal confidenţial 

Domniei Sale, 
Domnului Henri Catargi, 
Trimis Extrordinar şi Ministru Plenipotenţiar al României la Bruxelles

Bucureşti, 10 Mai 1921 
(înregistrat la Legaţia României de la Bruxelles sub nr. 939 / 24 Mai 1921) 
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Domnule Ministru, 
Primind de la Ministerul de Interne (Direcţiunea Poliţiei şi Siguranţei Generale), 

am onoarea a vă trimite aci alăturat în copie, o listă de persoanele suspecte, aflate 
în străinătate şi care urmează a se înapoia în Rusia. 

Cum este posibil ca aceste persoane să treacă prin România, vă rog să bine voiţi 
a le refuza viza de a veni sau a trece prin ţară. 

Despre cele ce preced veţi bine voi a încunoştiinţa şi Consulatele depinzând de 
oficiul Dvs. 

Ministru, / ss / indescifrabil, 
Director, / ss / indescifrabil 

[Anexa] 

Korovsakaya Freda Moissevna, 35 ani, profesoară, a trăit în Anglia, originară 
din Orsta. 

Karkovsky Ivan Matvoyeff, student, a trăit în Elveţia, născut în Orsha, 38 ani. 
Levenson Viliam Samuel, (Strafforđ sau Strafford, Levinson sau Lynton, alias 

Ward, alias Perez). Acest om pare să fie un ovrei rus, născut în Rusia, 1877 şi venit 
în Anglia în 1891, şi este membru al Templului Interior (Inner Temple). În 1916 
a fost pedpsit în Anglia, pentru a fi obţinut în mod fraudulos acces în fabrici de 
muniţii, prezentându-se ca inspector de muniţii. 

Mai târziu a fost angajat la un munte de pietate îm Galia. A părăsit Anglia în 
1919, ducându-se în Sanghai, unde, dându-se drept cetăţean englez a cerut paşaport, 
care i-a fost refuzat. 

Pe timpul acela a fost denunţat în mod anonim, ca fiind agent bolşevic. Pe 
când era în Sanghai a venit după el Dna Margareta Prout, supusă britanică, cu care 
declară el că s-a căsătorit. În Septembre 1920, a obţinut un paşaport rus, pentru el 
şi pentru nevasta lui, pentru a merge în Anglia, însă sosind acolo, a fost sesizat că 
viza britanică nu era bună (valabilă). 

După aceea el şi-a anunţat moartea în jurnalele estice, scriindu-şi singur necrologia. 
După anunţarea morţii lui, el a călătorit în Anglia, via Canada, probabil cu 

paşaport britanic şi a evitat să fie arestat în Decembre 1920, dispărând. El a apărut 
acum din nou în Yokohama, în drumul lui spre Hong-Kong şi călătoreşte cu un 
paşaport britanic emis la Ottawa sub numle Lynton. El mai poate poseda un paşaport 
bolivian, sub numele Perez. 

Lifschitz Eliat Moiseyeff, 32 ani, ovrei, un student care a trăit în Franţa. 
Lissner Leib Shmoulevitch, 30 ani, a trăit în Anglia, originar din [neclar în 

original]. 
Mordkin Favial (Faviel) Gershovitz, 32 ani, a trăit în America, mecanic. 
Nilsen Oscar, un preşedinte al Uniunei Mecanicilor şi Fochiştilor Norvegieni şi 

membru al Comitetului Naţional al Partidului Muncitorimei Norvegiene. I s-a refuzat 
recent o viză de către Legaţia belgiană la Copenhaga pentru a lua parte la conferinţa 
proprietarilor de vapoare şi [neclar în original] din Bruxelles. Se pare că este suspect. 
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Ottender [neclar în original], Leton. Se raportează că trăieşte în Rusia, având la 
dispoziţie o sumă mare de bani, pentru propagandă în Anglia şi Franţa. 

Radionoff Ivan Nikolaevici, ţăran din [neclar în original], 26 ani, de profesie 
învăţător, a trăit în Germania şi America. 

Rojovoi Iacob Mikhailovitch, 37 ani, a trăit în Franţa, librar. 
Roland Golst, Dna Henriette, (Alias Van der Schalk). O femee olandeză, care 

este o comunistă de seamă şi care este în legătură strânsă cu Sneerlicht, ea probabil 
călătoreşte sub numele de fată, Van der Schalk. 

Dna Marie Kosperhivitch, rusoaică, cunoscută să fie o curieră a bolşevicilor, însă 
necunoscută în prezent. 

Edward Leonard Honoré Van Overstracten, belgian, născut în 8.1.1891 la 
Watterau, de profesie pictor. Ajutor principal, Augustin Habaru, supus belgian, 
născut la Arlon [în] 1898, se presupune că este actualmente în Franţa. Overstracten, 
însuşi a asistat la conferinţa de la Moscova şi intenţionează să meargă acum în 
Anglia. 

Menezo Ikedo, Gosni Akino, supuşi japonezi au primit paşapoarte ruseşti de la 
germani şi vor călători în diferite ţări ca agenţi germani. Amândoi sunt membrii 
unui grup anarhist şi sunt agitatori periculoşi. 

Regina Nebobfrgova, Alias Hereberg, o femee poloneză care a fost directoare 
la fabrica de jucării cooperativă din Estul Londrei, Norman Road, 45. Ea locuia în 
Woodford. Este în legături strânse cu un grup de comunişti, cărora le serveşte de 
intermediară. 

Baroana Anna Grothus (Groth – Grotius - Grotgouss), rusoaică 32 ani. Princesa 
Amilahvari (sau [neclar în original]), rusoaică, 45 ani. Aceste două sunt surori. 
Prima a fost soră de caritate în 1919, fiind raportat că este o agentă germană este 
în termeni excelenţi cu ofiţeri superiori din armata rusă. În Ianuarie trecut a fost 
la Riga sau Helsingfors, unde încearcă să trimită pe sora ei la Paris, însă s-a dus la 
Stockholm în 1919 cu viză din partea autorităţilor sovietice din Rusia, se pare că a 
fost trimisă în misiune specială. 

Următoarea este un tablou de agenţi de propagandă bolşevică 
Albakoff Dimitri Vasilievici, locuitor comun al oraşului Murman, student. 
Artergood Alfred Saul, ovrei rus, se crede că este actualmente în Berlin şi 

intenţionează să călătorească în Indii, se zice că ar avea un paşaport polonez. 
Bokstein Vera Feiga Moshkaova, locuitoare din Varşovia, 29 ani, croitoreasă, a 

trăit în Anglia. 
Barbska..., 34-40 ani, a pierdut un braţ, agitatoare bolşevică de origine Indochină, 

a fost de curând în Cehoslovacia. 
Feigenbaum Mordka Isrelevithk, 38 ani, ovrei originar din oraşul Schloff, a trăit 

în Elveţia. 
Shimanski Kesch Simekovitch, ovrei, 33 ani, doctor, născut în Batumi, a trăit 

în America. 
Shimchakiskaya Ester Leiborna, 38 ani, moaşă, a trăit în Franţa şi Elveţia. 
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Soirnik Yanker Mordokov, originar din Viena, erou, a trăit în Anglia. 
Savchook Petru Semienovitch, 30 ani, mecanic, ţăran din provincia Poltava. A 

trăit în America, timp de 6 ani în Brigefort, Conn. 
Schmidt Karl, suedez locuind în azilul marinarilor, Poeder Nils Baker 5, Stockholm, 

a fost membru al I.W.W. şi sora lui, Dna Engrostrom este în serviciul bolşevicilor. 
Siockama Jean Sioe Kwa (Jean), Japonez, şi soţie de origină olandeză, sunt 

amândoi bolşevici. Li s-a oprit permisia de debarcare în Anglia în ziua de 10.1.921. 
Skestopal Alexe Petrovici, 70 ani, a trăit în Anglia ca mecanic. 
Vilinski Solomon Marcovitch, ovrei, 36 ani. 
Vilner Caip Abramoff, 31 ani, originar din Odessa, atrăit trei ani în Anglia şi America. 
Zolotarevskaya Anna Nicolaevna, ţărancă din Volodga, profesoară. 
Zizianoff, Principesa Nina, alias Dna Nina Zizian, născută la Chambery în 1883, a 

fost descrisă în diferite rânduri, Cehă şi ca fiică a unui profesor al Sorbonei, născută 
în Franţa. Se pare că a fost odată actriţă şi frecventa cercurile înalte din Paris şi 
Viena; a fost angajată de serviciul secret austriac în Rusia. A fost raportată că este 
în legătură strânsă cu comuniştii şi bolşevicii germani. 

AMAE, fond „Bruxelles”, problema „Consulare”, 
vol. 279 (1900-1927), nepaginat 

III. 

- Vasile Murgulescu (zis Rodrig) 
- Ioan Schneider (zis Jean) 
- Teodor Niţulescu (zis Niţescu) 

Ministerul de Interne 
Direcţia Poliţiei şi Siguranţei Generale 

Bucureşti, 12 Martie 1926 
(înregistrat la Legaţia României de la Bruxelles pe 17 Martie 1926) 

Excelenţă, 
În referire la adresa Domniei Voastre nr. 2847 / 1925 avem onoarea a vă aduce 

la cunoştinţă următoarele: 
Vasile Murgulescu zis Rodrig, este născut în Bucureşti în ziua de 12 Iulie 1898, 

fiul lui Vasile Murgulescu, fost Secretar General al Senatului, acum decedat. 
Numitul a îndeplinit funcţiunea de Secretar de secţie la Senat, unde a funcţionat 

timp de 8 ani, după care a dispărut din serviciu şi în unire cu fratele său mai mic, 
Ion Murgulescu, au furat advocatului Ioan Weiss din Capitală, strada Avram Iancu, 
nr. 1, un automobil marca „Cadillac”. 

Actele dresate contra sus-numiţilor au fost înaintate parchetului Ilfov cu nr. 
129946 din 31 August 1925. 

Ioan Schneider [zis] şi Jean, este născut în Bucureşti, în ziua de 24 Decembrie 
1897, fiul tapiţerului de mobile Carol Schneider, de origine sas, supus român, 
domiciliat în Capitală, fundătura Polonă, nr. 65. 
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Tânărul Jean Schneider este croitor de dame, căsătorit cu o anume Smaranda, 
care este dispărută din capitală cu sus-numitul. 

În timpul campaniei a fost mobilizat ca voluntar la un regiment de cavalerie din 
Moldova, iar la terminarea războiului a fost trimis pentru completarea stagiului în 
Moldova şi, fiind în posesia unui paşaport fals, a fugit la Paris. 

Teodor Niţulescu zis Niţescu, este născut în capitală în anul 1898, fiul lui Niculae 
şi al Sevastia, domiciliat în Bucureşti, strada Oborul Nou, nr. 15. 

Numitul are patru fraţi şi anume: Constantin, lucrător la uzinele „Citroën” din 
Paris, Savu, cofetar în Capitală, Ştefan Niţulescu, funcţionar comercial şi Ion zis Nelu. 

Din declaraţiunile lui Savu Niţulescu rezultă că Teodor şi Constantin Niţulescu 
sunt plecaţi la Paris din anul 1923, luna Septembrie. 

Chemat la Direcţiune, Carol Schneider, tatăl lui Jean, şi prezentându-i-se 
fotografiile, a recunoscut în presupusul Teodor Niţulescu pe fiul său, Carol 
Schneider, zis şi Carlitzi, şi în al doilea, pe fiul său mai mic, Jean Schneider. 

Din aceasta deducem că Carol Schneider să se fi servit de actele tânărului Teodor 
Niţulescu, originar din Bucureşti, de profesiune croitor de dame, care a locuit la 
Paris acum câtva timp în Rue Saint Silvestre, nr. 8, iar actualmente domiciliază în 
Rue de la Harpe, nr. 1 – care acte se crede că le-ar fi procurat un anume Robescu, 
fost funcţionar în Ministerul de Interne, care după ce a falsificat mai multe ordine 
de plată a fugit la Paris. 

Primiţi, vă rugăm, Dle Ministru asigurarea înaltei nostre consideraţiuni. 

Director general, Romulus P. Voinescu, 
Subinspector general, Vladimirescu 

AMAE, fond „Bruxelles”, problema „Consulare”, 
vol. 279 (1900-1927), nepaginat 

IV. 

Haim Dulitzchi 
Leib Dulitzchi 

1. 
[Telegramă adresată Ministerului Afacerilor Străine de la Bucureşti] 

8 Martie [1930] 

Răspuns la numărul 9966 stop. 
Siguranţa Publică arestat eri Haim Dulitzchi. stop Acesta pretinde că fratele său 

este inculpatul. stop Suguranţa cere de urgenţă una fotografie şi datele naşterei 
inculpatului altfel imposibil menţinerea în stare de arest. 

Telemaque, 499 
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2. 
Ministère de la Justice 
Direction Générale de la Sûreté Publique 
nr. 1598176 

Bruxelles, le 12 Mars 1930 
(înregistrat la Legaţia României de la Bruxelles sub no 531 / 13 Martie 1930) 

Monsieur le Charg é d’Affaires, 
Comme suite à votre communication téléphonique du 27 Février, j’ai lţhonneur 

de vous faire connaître que Dolitzchi, Haim, alias Leib ou Dulitzchi, né à Ismail 
(Roumanie), le 23 Février 1882 a été écroué le 7 Mars courant à la prison de Forest 
sous mandat d’arrêt provisoire d’extradition du chef de faux. 

Veuillez agréer, Moniseur le Chargé d’Affaires, l’assurance de ma considération 
très distinguée. 

Pour l’Administration de la Sûreté Publique: 
Le Sous Directeur, / ss / indescifrabil 

3.22 
Ministerul Afacerilor Străine 
Direcţiunea Contenciosului 
nr. 15697 
anexe: 2 
F. Urgent 

Domniei Sale, 
Domnului Al. Telemaque, 
Însărcinat cu Afaceri al României la Bruxelles 

Bucureşti, 12 Martie 1930 
(înregistrat la Legaţia României de la Bruxelles sub nr. 572 / 17 Martie 1930) 

Domnule Însărcinat cu Afaceri, 
Referindu-mă la telegrama Domniei Voastre nr. 499 / 930, am onoarea a vă 

informa că identificarea numitului Haim Dulitzchi, arătat la Bruxelles sub numele 
de Leib Dulitzchi, s-a făcut pe baza alăturatei copii de pe fotografia cu amprente 
trimisă de Serviciul de identificare judiciară din Ministerul belgian de Justiţie, 
rue Ducale 57, cu adresa nr. 9323 lit. R.E. din 21 Noembrie 1929, după cum v-am 
comunicat deja prin adresa mea nr. 9966 din 20 Februarie trecut. 

22 În dosar există şi traducerea în limba franceză a acestor documente (cu aceeaşi datare), 
ce vor fi fost trimise ulterior autorităţilor judiciare belgiene pentru justificarea cererii de 
extrădare a lui Haim Dulitzchi formulată de oficialii români. 
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Pentru completarea datelor necesare vă alătur o copie de pe procesul verbal 
dresat de Chestura Poliţiei Galaţi la 20 Decembrie 1929, din care se constată că 
identificarea susnumitului nu mai poate fi pusă la îndoială. 

De la Ministerul de Justiţie am primit actele necesare pentru formularea cererei 
de extrădare şi vi le voi trimite de îndată ce vor fi aduse la Serviciul interpreţilor. 

Pe baza celor de mai sus, vă rog să faceţi demersurile de rigoare pentru menţinerea 
suszisului în stare de arest. 

Ministru, / ss / indescifrabil, 
Director, / ss / Paianu 

[Anexa 1]
Copie după procesul-verbal dresat de Chestura Poliţiei Galaţi 

Astăzi, 20 decembrie, anul 1929, ora 11. 
Noi, Pârvu Ioan, Comisar ajutor la Biuroul Poliţiei Judiciare, pe lângă Chestura 

Poliţiei Municipiului Galaţi. 
Având în vedere ordinul nr. 84976 a.-929, a[l] Onor Ministerul de Interne, 

Direcţiunea Poliţiei şi Siguranţei Generale, către Chestura Municipiului Loc., cu care 
înaintează în copie amprentele digitale şi fotografia unui individ zis Leib Dulitzchi şi 
una copie după adresa / tradusă / a Serviciului de Identificare Judiciară din Bruxelles 
pentru a se cerceta şi comunica ori ce informaţiuni privitor la identitatea, purtarea şi 
antecedentele numitului, care în prezent se găseşte depus la închisoarea din Anvers 
de Serviciul de Control al Paşapoartelor, şi a declarat că este născut la Ismail pe 24 
Februarie 1891 şi ar fi domiciliat în oraşul Galaţi pe strada Instrucţiei, nr. 9. 

Având în vedere cele de ami sus, ordinul Dlui Chestor şi delegaţia Dlui şef 
respectiv, ne-am transportat pe strada Instrucţiei, nr. 9, unde, făcând cercetări, 
am constatat că la această adresă a locuit până în Ianuarie 1929, un anume Haim 
Dulitzchi, / iar nu Leib Dulitzchi /, care, după aceasta dată, s-a mutat pe strada 
Brăilei, nr. 15. 

Transportându-ne şi la această adresă, de asemeni, am constatat că acest Haim 
Dulitzchi a plecat din localitate încă din luna Martie a,c. în străinătate / Paris /. 

În urma acestora, cercetând în scriptele Biuroului Populaţiei, am constatat că 
acest Leib Dulitzchi, reprezentat pe cele 3 fotografii trimise de la Anvers, este înscris 
cu numele Haim Dulitzchi, născut la Ismail în anul 1884, iar în anul 1911 s-a 
căsătorit legitim cu Rebeca, extractul de căsătorie nr. 51 a[l] Oficiului Stării Civile 
Tulcea, declaraţia de înscriere a făcut-o în ziua de 22 Februarie 1922, cu adresa pe 
strada Instrucţiei, nr. 9, fără alte multaţii ulterioare. 

Din cercetările făcute am constatat cert că figura reprezentată prin cele trei 
fotografii menţionate mai sus, este în persoană individ. Haim Dulitzchi / iar nu 
Leib /, fost industriaş în localitate, după cum reesă din anexata declaraţie dată de 
asociatul său Neumann Herman din Galaţi, strada Codreanu, nr. 37, care recunoaşte 
în fotografii pe Haim Dulitzchi / nu Leib Dulitzchi /. 
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Ca antecedente putem da: 
Numitul Haim Dulitzchi, în anul 1926-1927, a condus în Galaţi o fabrică de 

paste făinoase în asociaţie cu Neumann Herman, fabrică care în anul 1927 a fost 
incendiată, cu care ocazie a fost urmărit ca incendiator şi reţinut în arestul preventiv 
fiind achitat de Curtea cu Juri. 

În prezent este urmărit cu mandatul de arestare nr. 16029 / 929, emis contra 
sa de Onor. Parchet. Tribunalului Covurlui, condamnat la 5 cinci ani închisoare 
pentru faptul de fals şi bancrută simplă, fapt pentru care numitul a dispărut din 
ţară, simţindu-se urmărit. 

Pentru care am dresat prezentul proces-verbal spre cele legale. 

Comisar Ajutor / ss / Ioan Pârvu, 
Asistenţi: / ss / indescifrabil, / ss / A. Dimitriu, 

[Adăugat de mână]: Pentru conformitate: Popescu 

[Anexa 2] 
Copie după declaraţie 
Declaraţie 

Subsemnatul Neumann Herman, de ani 53, de profesie comerciant, cu domiciliul 
în Galaţi, pe strada Codreanu, nr. 37, declar: 

Cunosc în cele trei fotografii de pe fişa dactiloscopică ce-mi arătaţi pe Haim 
Dulitzchi, în etate de 46-47 ani, căsătorit legitim cu Rebeca / fără copii /, fost cu 
domiciliul în Galaţi, pe strada Instrucţiei, nr. 9, iar în ultimul timp, pe strada Brăilei, 
nr. 15. 

Numitul a plecat din localitate încă din luna Martie a.c., fără să ştiu unde, iar 
mai în urmă am flat că este la Paris. 

Am fost asociat du Dsa timp de un an de zile la o fabrică de paste făinosase din 
Galaţi şi-l cunosc perfect de bine că se numeşte Haim Dulitzchi, fără a avea vre 
un alt nume adoptat, fiind una şi aceeaşi persoană cu cel din fotografiile depe fişa 
dactiloscopică dela Anvers din 19/XI/929, ce-mi arătaţi. 

Acestea declar, stărui şi semnez propriu. 

/ ss / H. Neumann, 
P.conformitate: Popescu 

4. 
[În 18-19 martie 1930, Însărcinatul cu Afaceri al României la Bruxelles, Al. 

Telemaque, trimitea Ministerului de Justiţie din Belgia documentele primite de la 
Bucureşti, care priveau cazul Haim Dulitzchi (era vorba de mandatul de arestare 
pe numele lui Haim Dulitzchi, precum şi sentinţa de condamnare a acestuia pentru 
fals şi bancrută frauduloasă; a se vedea adresele cu nr. 572 / 18 martie 1930 şi 577 
/ 18 martie 1930). Acestea se adăugau celorlalte acte oficiale transmise anterior 
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autorităţilor judiciare de la Bruxelles, anume procesul-verbal al ajutorului de comisar 
Ioan Pârvu şi declaraţia de martor a lui Herman Neumann (găsite de noi atât într-o 
versiune în limba română, cât şi într-una în limba franceză). Scopul remiterii acestor 
documente către autorităţile belgiene era acela de a justifica cererea de extrădare a lui 
Haim Dulitzchi. Documentele transmise par să nu fie suficiente pentru autorităţile 
judiciare belgiene ca să acorde extrădarea.] 

5. 
Ministère des Affaires Étrangères 
Direction C3, no 69500 – I 423 
Ière section, 3e bureau 

Bruxelles, le 27 Mars 1930 
(înregistrat la Legaţia României de la Bruxelles sub nr. 606 / 28 Mai 1930) 

Le Département des Affaires Étrangères a l’honneur de prier la Légation de 
Roumanie à Bruxelles de vouloir bien lui envoyer un exposé des faits de banqueroute 
frauduleuse mis à charge du nommé Dulitzchi (Haim), dont elle a réclamé directement 
l’extradition à Mr. le Ministre de la Justice. 

Les documents produits mentionnent uniquement que Dulitzchi (H.) „s’est 
approprié tout son actif, après quoi il a disparu”. 

La Légation est également priée de vouloir bien faire connaître au Département 
a quels pays, le cas échéant, le transit de Dulitzchi sera demandé. 

6. 
Ministerul Afacerilor Străine 
Direcţiunea Contenciosului 
nr. 26693 
anexe: 1 

Domniei Sale, 
Domnului Al. Telemaque, 
Însărcinat cu Afaceri al României la Bruxelles 

Bucureşti, 29 Aprilie 1930 
(înregistrat la Legaţia României de la Bruxelles sub nr. 1002 / 3 Mai 1930) 

Domnule Însărcinat cu Afaceri, 
Referindu-mă în ultim loc la telegrama dv. nr. 696, am onoare a vă transmite, 

aci alăturat, procesul+verbal din 5 aprilie 1930, dresat de dl. Prim Procuror al 
Tribunalului Covurlui, conţinând un expozeu asupra faptului de bancrută 
frauduloasă pentru care a fost condamnat numitul Haim Dulitzchi, rugându-vă să 
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binevoiţi a-l aduce la cunoştinţa autorităţilor belgiene în drept şi a face demersurile 
necesare pentru obţinerea extrădărei susnumitului. 

Ministru, / ss / indescifrabil, 
Director, / ss / indescifrabil 

[Anexa] 
Proces-verbal23 

Astăzi, 8 Aprilie 1930, 
Noi, Aurel Vidraşcu, Prim Procurorul Tribunalului Jud. Covurlui, 
Având în vedere ordinul nr. 28654 din 2 Aprilie 1930 al Ministerului de Justiţie, 

Direcţiunea Judiciară, sub nr. 4630 din 4 Aprilie 1930 la acest parchet, prin care 
ni se cere a întocmi în triplu exemplar un expozeu asupra faptelor bancrutei 
frauduloase Dulitzchi Haim, întrucât numitul bancrutar fiind condamnat de către 
Tribunalul Covurlui la închsoare corecţională şi în urmă fiind prins în Belgia, s-a 
cerut extrădarea sa, însă guvernul belgian zicându-se că sentinţa condamnatoare a 
fost găsită insuficient motivată, pretinde expozeul mai sus vorbit. 

Având în vedere că în urma intervenţiunei noastre, Tribunalul Covurlui, secţia a 
II-a, ne-a pus la dispoziţie dosarele nr. 127 şi 2009 / 929, primul conţinând falimentul 
comercial al susnumitului, iar secundul conţinând bancruta frauduloasă a sa din 
punct de vedere corecţional. 

Având în vedere că din examinarea ambelor aceste dosare rezultă în fapt 
următoarele: 

La data de 14 Ianurie 1929 prin acţiunea înregistrată sub nr. 564 la Tribunalul 
Covurlui, secţia a II-a, creditorul Iosef Edelstein din Galaţi a cerut declararea în stare 
de faliment a debitorului său, Haim Dulitzchi, comerciant din Galaţi, str. Brăilei, nr. 
15, indicând că acesta din urmă este în stare notorie de încetare de plăţi, având poliţe 
protestate, că îşi înstrăinează în mod fraudulos activul său în dauna creditorilor şi 
că intenţionează chiar să dispară din ţară. În vederea soluţionării acestei acţiuni s-a 
fixat termen de judecată la 23 Ianuarie 1929 şi între timp, potrivit ordinului Dlui 
Prezident al secţiunei falimentare, corpul de portărei de pe lângă acest Tribunal a 
întocmit un referat din care într-adevăr se stabilise că pârâtul are mai multe poliţe 
protestate. La termenul de la 23 Ianuarie 1929 pârâtul, fără a nega invinuirile ce 
i se aduceau prin acţiune, susţinând că a achitat toate datoriile sale comerciale, 
a solicitat şi a obţinut de la Tribunal un termen pentru a face această dovadă. La 
noua înfăţişare de la 15 Martie 1929 pârâtul nu s-a mai prezentat deşi procedura 
era complectă, Tribunalul păşind la judecata în fond a procesului, având în vedere 

23 În dosar există în copie şi traducerea în limba franceză a acestui proces-verbal, datată pe 
8 mai 1930, transmisă ulterior autorităţilor judiciare belgiene pentru justificarea cererii 
de extrădare a lui Haim Dulitzchi formulată de oficialii români. Acest proces-verbal a 
mai fost transmis la Bruxelles în 3 iunie 1930. 
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că pârâtul este comerciant, că este în încetare de plăţi, având poliţe protestate încă 
de la data de 7 Decembrie 1928 şi că toate aceste datorii a căror plată nu o putea 
onora sunt comerciale, pe temeiul art. 695 c. com., admiţând secţiunea, a declarat 
pe Haim Dulitzchi în stare de faliment. 

Dl Jude Sindic al Tribunalului fiind pe dată încunoştiinţat de această împrejurare, 
se transportă chiar în aceeaşi zi la domiciliul falitului şi din procesul-verbal ce 
l-a întocmit cu acea ocazie rezultă că nici nu l-a putut descoperi pe falit, despre 
care vecinii i-au relatat că a plecat din localitate şi că nici nu a mai găsit prăvălia 
acestuia care între timp lichidase tot fondul său de comerţ, după cum şi întregul 
său activ. Faţă de această situaţiune Dl Jude Sindic a cerut şi Tribunalul falimentar 
prin jurnalul nr. 4846 din 9 Aprilie 1929 admiţând cererea, a constatat pe temeiul 
art. 832 c. com. Închise operaţiunile acestui faliment din lipsă de activ. 

Pe de altă parte, fiind şi Parchetul Tribunalului Covurlui sesizat prin adresa 
Tribunalului falimentar înreg. sub nr. 4274 din 16 Martie 1929 despre declararea 
comerciantului Haim Dulitzchi în stare de faliment, a cerut de îndată Cabinetului 
I de Instrucţie local a proceda la cercetări potrivit dispoziţiunilor art. 45 pr. pen. 

Efectuându-se aceste cercetări s-a stabilit cum că falitul nu a ţinut sau că a sustras 
registrele sale comerciale ce era imperios obligat a le avea şi a le prezenta, că a 
distrus întregul său activ în scopul defraudărei creditorilor ăi şi că în cele din urmă 
a dispărut pentru a se sustrage oricărei explicaţii şi aeventualelor secţiuni penale ce 
presimţea că-l pândea. În afara acestor grave şi capitale constatări, instrucţia a mai 
stabilit şi că falitul nu a făcut nici măcar inventarul expres cerut de codul comercial 
prin art. 877 al. I şi nici declaraţia impusă de art. 703 c. com., ambele omisiunifiind 
susceptibile de sancţiunile prevăzute prin lege. 

Faţă de aceste elemente penale, Parchetul Tribunalului Covurlui prin rechizitoriul 
introductiv nr. 7048 din 3 Mai 1929 a deschis acţiune publică contra numitului falit 
pentru faptele de bancrută simplă şi frauduloasă prev. şi [neclar în text] de art 876, 
877, 880, 881 şi 882 cod. comercial, iar mai târziu, prin rechizitoriul definitiv nr. 
7893 din 23 Mai 1929, a menţinut aceiaşi calificare la care s-a raliat şi Cabinetul 
de Instrucţie [neclar în text] în acest sens ordonanţa definitivă de urmărire nr. 83 
din 11 Iunie 1929. 

Sesizându-se Tribunalul Covurlui, secţia a II-a, cu judecarea acestor infracţiuni 
s-a fixat termen la 9 Iulie 1929 când prin sentinţa corecţională nr. 1383, motivată 
clar, scurt şi concis, aşa după cum este indicată redactarea hotărârilor judecătoreşti, 
s-a decis condamnarea inculpatului pentru delictele de bancrută frauduloasă, la 
5 ani închisoare corecţională. Deliquentul neuzând de niciuna din căile de atac 
ce le avea deschise contra acestei sentinţe, hotărârea se găseşte rămasă definitivă, 
condamnatul urmând a-şi expia pedeapsa. 

Sentinţa menţionată, pentru a ajunge la soluţiunea perfect juridică ce a dat-o, 
se bazează în fapt, în afară de omisiunea inculpatului voită îndeplinirei cerinţelor 
art. 877 al. I şi 703 c. com., pe trei constatări determinante: disimularea totală a 
activului, aceia ce nu se tăgădueşte, sustragerea registrelor comerciale ce nu s-ar 
fi putut combate decât prin prezentarea lorşi, în fine, indiscutabilul fapt al fugei 
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falitului peste hotare, toate trei fiind elementele suficiente pentru stabilirea în drept, 
după legile române, a delictului de bancrută frauduloasă, pentru existenţa căruia, 
în speţă, orice dezvoltarea de argumentare şi orice complexitate de analizări era 
inutilă şi superfluă. 

Având în vedere însă că din principiile generale în materie de extrădare şi din 
economia tuturor tratatelor încheiate în această direcţie rezultă că extrădarea este 
predarea de către un stat, a unui inculpat sau condamnat pentru o infracţiune, unui 
alt stat care îl cere în scop de a aplica legea sa penală pentru infracţiunea pe care a 
săvârşit-o pe teritoriul său. 

Că deci, în principiu, se poate cere şi admite o extrădare chiar când nu există 
încă o condamnaţiune contra unui infractor, ci numai o acţiune publică deschisă 
în contra sa pentru o infracţiune ce nu este de natură a prohibi extrădarea. 

Că în speţă, nefiind vorba nici de o stare de infracţiune şi nici de un infractor 
de naţionalitate belgiană pentru a se putea opune art. 8 din Constituţia acestei ţări 
cererii de extrădare, rezultă că existând o urmărire contra lui Haim Dulitzchi pentru 
delictele de bancrută simplă şi frauduloasă, nu mai interesează dacă s-a obţinut 
sau nu o hotărâre condamnatoare contra sa şi dacă această hotărâre este mai bine 
sau mai rău motivată faţă de cele din alte ţări, sau dacă soluţiunea dată este acea 
juridică, căci, după cum am demonstrat ceva mai sus, extrădarea se poate obţine şi 
în lipsa complectă a unei hotărâri, nu numai în lipsa unei suficiente motivări, aşa 
cum s-a apreciat sentinţa condamnatoare a falitului Haim Dulitzchi, suficient că 
există acţiune publică deschisă contra sa pentru faptele mai sus indicate, aceia ce 
în speţă există netăgăduit. 

Drept care astăzi, data de mai sus, am dresat prezentul proces-verbal în trei 
exemplare, aşa după cum ni s-a cerut la cabinetul nostru din Palatul de Justiţie din 
Galaţi, str. Domnească. 

Prim Procuror, 
A. Vidraşcu 

7. 
Ministère des Affaires Étrangères 
Direction C3, no 69500 – I 423 
Ière section, 3e bureau 

Bruxelles, le 7 Mai 1930 
(înregistrat la Legaţia României de la Bruxelles sub nr. 1054 / 8 Mai 1930) 

Se référant à sa note du 27 Mars 1930, le Département des Affaires Étrangères a 
l’honneur de porter à la connaissance de la Légation de Roumanie à Bruxelles que 
le 6 Mars 1930 Mr. Le Procureur du Roi à Bruxelles a fait procéder à l’arrestation 
du nommé Haim Dulitzchi, condamné en Roumanie à 5 années d’emprisonnement. 

Dulitzchi a immédiatement et énergiquement proteste contre la mesure dont il 
était l’objet et a affirmé n’avoir été condamné en Roumanie; il était, ajoutait-il, victime 
d’une méprise due a la circonstance qu’il a deux frères nés également à Ismaël. 
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En présence de ces protestations Mr. Le Procureur du Roi a prié la Légation de 
réclamer télégraphiquement en Roumanie des renseignements précis et complète 
au sujet de l’identité de la personne dont l’arrestation était demandée. 

Les renseignements demandes sont parvenus a Mr. Le Procureur du Roi le 10 Mars 
1930. Il en résulte que la demande d’extradition vise en réalité un nommé Dulitzchi 
Leib, ne le 24 Janvier 1891, frère de Dulitzchi Haim. Un certain Dulitzchi Leib a été 
détenu à la prison d’Anvers du 17 Novembre 1929 au 15 Février 1930, des chefs 
d’escroquerie et de falsification de passeport. Les photographies communiquées 
par la Légation et les empreintes digitales de l’individu condamné en Roumanie ne 
s’appliquent pas à la personne arrêtée à Bruxelles. 

Dulitzchi (Leib) paraît avoir pris en Roumanie l’identité de son frère Haim et 
avoir été ainsi condamné sous ce nom. 

Dulitzchi Haim a été relâché et, quant à Dulitzchi Leib, il semble être actuellement 
en fuite. 

Le Département des Affaires Étrangères saurait gré à la Légation de Roumanie de 
vouloir bien lui procurer, outre l’exposé des faits, déjà demandé, des renseignements 
précis concernant l’identité de la personne dont l’extradition est réclamée. 

Il y aurait lieu de produire également des pièces visant personnellement la 
personne condamnée en Roumanie, soit une décision provisoire déclarant applicable 
a Dulitzchi (Leib) le jugement rendu contre Dulitzchi (Haim), soit, si la loi roumain ne 
connaît pas cette procédure, un mandat d’arrêt décerné à charge de Dulitzchi (Leib). 

8. 
Ministère des Affaires Étrangères 
Direction C3, no 69500 – I 423 
Ière section, 3e bureau 

Bruxelles, le 23 Mai 1930 
(înregistrat la Legaţia României de la Bruxelles sub nr. 1187 / 24 Mai 1930) 

Le Département des Affaires Étrangères a l’honneur de signaler à la Légation de 
Roumanie à Bruxelles que l’exposé des faits joints à sa note du 8 Mai 1930, no 1002, 
se borne à dire „On a constate que Dulitzchi avait complètement liquidé son fond 
commercial et détourné son actif dans le but de frauder ses créanciers”. 

Mr. le Ministre de la Justice exprime le désir de connaître les agissements par 
lesquels Dulitzchi a détourné son actif et l’importance des détournements. 

Le Département des Affaires Étrangères prie la Légation Royale de Roumanie de 
vouloir bien le mettre en mesure de satisfaire cette demande. 

9: 
[Solicitarea Ministerului de Justiţie de la Bruxelles, transmisă Legaţiei României 

prin Ministerul Afacerilor Externe belgian a dus la o nouă corespondenţă pe această 
temă între oficiul diplomatic din capitala Belgiei şi autorităţile de la Bucureşti. 
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Într-o notă nedatată, înregistrată sub nr. 1297, se preciza că „Ministerul belgian 
al Justiţiei, luând act de conţinutul acelui proces-verbal, nu se mulţumeşte numai 
cu constatarea făcută de dl. Prim Procuror, că Dulitzchi a lichidat complet fondul 
său comercial şi a sustras activul său în scopul de fraudărei creditorilor săi, ci mai 
doreşte a cunoaşte mijloacele întrebuinţate pentru sustragerea activului său în scopul 
acelei defraudări, precum şi importanţa valoarei zisei sustrageri”. 

Faptul că autorităţile judiciare belgiene nu stăpâneau cazul, urmare, spuneau 
ele, a insuficientei instrucţii, documentări şi apoi informări din partea română, 
a fost relevat şi într-o telegramă, tot nedatată, pe care Al. Telemaque o trimitea 
superiorilor săi de la Bucureşti, Însărcinatul cu Afaceri al României justifica 
solicitarea Ministerului de Justiţie de la Bruxelles în următorii termeni: „în Belgia 
toate sentinţele fiind bine motivate, sentinţa Dulitzchi nu le pare suficient motivată”.] 

10. 
Ministerul de Externe 
Direcţiunea Contenciosului 
nr. 50618 
Anexe: 124

Urgent 

Bucureşti, 13 August 1930 
(înregistrat la Legaţia României de la Bruxelles sub nr. 1909 / 18 August 1930) 

Domnule Ministru, 
Referindu-mă în ultimul loc la raportul domniei voastre nr. 1297 din 11 Iunie 

trecut, am onoare a vă trimite, aci alăturat, în original, procesul-verbal din 10 Iulie 
1930 încheiat de dl. Prim Procuror al Tribunalului Covurlui, cu privire la nouile 
lămuriri cerute de guvernul belgian asupra mijloacelor întrebuinţate de Haim 
Dulitzchi pentru sustragerea activului său, precum şi asupra importanţei valoarei 
acestei sustrageri. 

Faţă de cele expuse de dl. Prim Procuror, am onoarea a vă ruga să binevoiţi a 
interveni personal pentru asigurarea extrădărei susnumitului, fiind surprinşi de 
dificultăţile ce ni le face guvernul belgian, mai mult decât ori care alte guverne, 
chiar şi acelea cu cari nu avem convenţii de extrădare în vigoare. 

Ministru, / ss / indescifrabil, 
Director, / ss / indescifrabil 

24 Nu am găsit anexa în dosar; câteva pagini mai departe, am desluşit procesul-verbal 
întocmit de Prim Procurorul Aurel Vidraşcu în versiunea franceză, cea care a fost transmisă 
autorităţilor belgiene (şi cea pe care am reprodus-o mai jos). 
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11. 
1909 
Anexe: 1 

Au Ministère Royal des Affaires Étrangères 
Bruxelles 

25 Août 1930 

La Légation de la Roumanie à Bruxelles a l’honneur de faire parvenir ci-joint, 
au Ministère des Affaires Étrangères, le procès-verbal (en original et traduction 
française) dressé par le Premier Procureur du Tribunal de Galatzi en réponse au désir 
exprimé par le Ministère Royal de la Justice, de connaître les agissements par lesquels 
Haim Dulitzchi a détourné son actif, ainsi que l’importance de ces détournements 
et dont il est question dans la note verbale nr. C.3.-69500 / 1423 du 23 Mai dernier. 

[Anexa]
Procès-verbal 
Le 10 Juillet 1930 

Nous, Aurel Vidraşcu, Premier Procureur du Tribunal de Covurlui. 
Vu l’ordre no 55736.930, par lequel le Ministère de la Justice, en nous annexant en 

même temps la copie de l’adresse no 38728.930 du Ministère des Affaires Étrangères 
au Ministère de la Justice, nous demande de compléter notre rapport no 4724.930, 
concernant l’extradition du condamné Haim Dulitzchi, pour satisfaire la demande 
du Gouvernement belge de connaître également les moyens utilises par le susdit 
de frauder ses créanciers, ainsi que l’importance de la valeur de cette soustraction. 

Pour exécuter cette délégation, ayant de nouveau examiné, tant le dossier de 
la faillite du commerçant Haim Dulitzchi, que le dossier pénal par lequel le failli 
Haim Dulitzchi a été condamné a 5 ans de prison correctionnelle pour banqueroute 
frauduleuse, ainsi que le dossier du syndique de ce tribunal, dossier qui contient les 
travaux relatifs à l’administration de la faillite, nous avons constaté du complexe 
des travaux de ces trois dossiers, qu’il est dument établi que l’ancien commerçant 
Haim Dulitzchi est disparu sans aucune trace, peu après l’introduction au Tribunal 
de la première demande de sa déclaration en faillite et à cette occasion il a volatilisé 
tout son actif, si fait qu’après la déclaration de la faillite, lorsque le juge syndique 
a voulu sceller et faire l’inventaire de son actif, il n’a plus rien trouvé et pour cette 
raison on a clôturé, faute d’actif, les opérations de l’administration de cette faillite. 

Par conséquent, nous précisons que les moyens utilisés par le failli pour soustraire 
son actif ne se bornaient pas à des opérations fausses et fictives dans ses registres 
ou vis-à-vis d’autres personnes complices ou de bonne foi – pour être en mesure 
de les examiner, les exposer et les détailler - [neclar în text] ces moyens ont été 
probablement le simple enlèvement dans les camions et le transport de cet actif 
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dans un lieu inconnu, ou dans le domicile d’un acquéreur qui n’a pas l’intérêt de 
se faire connu. 

En ce qui concerne l’importance de la valeur de cet actif, on ne peut pas l’affirmer 
d’une manière précise, car le failli en fuite a eu soin de détruire ou d’enlever tous ses 
registres de commerce et dans leur absence toute expertise comptable est impossible 
– mais [neclar în text], nous croyons qu’il est sous-entendu que la valeur de la 
soustraction est d’une grande importance. Et pour un simple question d’extradition 
d’un condamne à 5 ans de prison pour un fait pénal qui n’exclut pas l’admissibilité 
de l’extradition (au contraire v. art. 2 al. 5 de la Convention de 15 Août 1880), nous 
pensons que préciser la valeur de la soustraction, ainsi que l’expose des moyens 
utilises pour cette soustraction, ne sont pas des questions qui pourraient rendre plus 
difficile l’autorisation de la susdite extradition entre les gouvernements à deux pays 
amis, liés non seulement par des traités et conventions concernant ces questions, 
mais également par des liaisons commerciales et affinités de race. 

En foi de quoi nous avons conclu le présent procès–verbal; à la date d’aujourd’hui, 
dans notre cabinet du Palais de Justice de Galatzi. 

Premier Procureur, 
A.L. Vidraşcu 

12. 
Ministère des Affaires Étrangères 
Direction C3, no 69500 – I 423 
Ière section, 3e bureau 

À son Excelence, 
Monsieur Georges Grigorcea, 
Ministre de Roumanie, 
Bruxelles 

Bruxelles, le 2 Septembre 1930 
(înregistrat la Legaţia României de la Bruxelles sub nr. 2042 / 3 Septembrie 

1930) 
Monsieur le Ministre, 

J’ai l’honneur de faire savoir à Votre Excelence, d’après une communication de 
Mr. le Ministre de la Justice, que les documents annexés à la note de la Légation 
Royale du 21 de ce mois, no 1909, ne donnent pas de renseignements concernant 
l’identité de la personne dont elle a réclamé l’extradition. 

Ces documents visent toujours un nommé Dulitzchi (Haim) alors qu’il semble 
que le coupable s’appelait Dulitzchi (Leib). 

D’autre part, les renseigenements donnés au sujet des faits incriminés n’indiquent 
ni le genre de commerce exercé par la personne réclamée, ni les objets constituant 
l’actif qu’il a détourné. 
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Ces informations sont indispensables pour permettre au gouvernement belge 
d’apprécier si la demande d’extradition dont il s’agit peut, en vertu du traité 
d’extradition, être accueillie. 

Je serais obligé à Votre Excellence de vouloir bien attirer la bienveillance de 
Son Gouvernement sur les points exposés ci-dessous et le prier de répondre aux 
différentes demandes contenues dansm ma note du 7 Mai 1930. 

Je saisis cette occasion, Monsieur le Ministre, de renouveler à Votre Excellence 
l’assurance de ma haute considération. 

Pour le Ministre: 
Le Chef de Cabinet, / ss / indescifrabil 

13. 
2042 
Annexe: 1 

À son Excelence, 
Monsieur P. Hymans, 
Ministre des Affaires Étrangères, 
Bruxelles 

4 Septembre 930 
Monsieur le Ministre, 

Me référant en dernier lieu à la lettre que Votre Excellence a bien voulu m’adresser 
au sujet de l’extradition du ressortissant roumain Haim Dulitzchi, j’ai l’honneur de 
vous informer que les notes verbales no 1002 et 1909 du 8 Mai et 25 Août a.c., de cet 
office diplomatique contenait la réponse du Gouvernement Roumain aux questions 
preécises posées par le Ministère Belge de la Justice (voir les notes verbales du 
Ministère des Affaires Étrangères no C.3. – 69500 – I 423 – du 27 Mars et 23 Mai a.c.). 

Je me permets en même temps de faire remarquer que dans aucune note verbale 
de votre Département il ne fut demandé d’indiquer le genre de commerce exercé 
par Dulitzchi. D’ailleurs il est à présumer que ce n’est pas l’indication du genre 
de commerce professé par l’inculpé qui pourrait déterminer le consentement du 
Gouvernement Belge à l’extradition de Dulitzchi, mais bien les faits exposés dans 
les deux procès-verbaux rédigés par le Premier Procureur de Galatzi; faits qui 
constituent le délit punissable. Les dits procès-verbaux on été remis (en original 
et en traduction française) au Ministère de la Justice par l’obligeante entremise du 
Département de Votre Excellence. 

En ce qui concerne la mention faite par le Ministère de la Justice que la note 
no 1909 ne donnait aucun renseignement quant à l’identité de Dulitzchi, je tiens 
à faire remarquer que ces renseigenements n’étaient pas contenus dans la note 
susmentionnée pour la simple raison que ceux-ci avaient déjà été fournis par la 
lettre de la Légation no 572 (ci-jointe en copie) adressé le 18 Mars dernier à Moniseur 
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Deshreyer, Commissaire aux Délégations Judiciaires (Palais de Justice) qui les avait 
réclamés au moment de l’arrestation de l’inculpé25. 

Sur la base de ce qui précède, des documents ainsi que des renseignements 
fournis en temps utile, j’ai recours à l’aimable entremise de Votre Excellence pour 
l’extradition de Haim Dulitzchi soit accordée un moment plus tôt, en vertu de l’art. 
2 – alinéa 15 de la Convention d’extradition conclue entre les deux États le 15 Août 
1880. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération. 

Le Ministre de Roumanie 

14. 
2152 

Domniei Sale, 
Domnului Ministru al Afacerilor Străine, 
Bucureşti 

17 Septembrie 1930 
Domnule Ministru, 

Referindu-mă în ultim loc la adresa Dvoastră nr. 50618 din 13 August a.c., 
cu privire la extrădarea numitului Haim Dulitzchi, am onoarea a vă informa că 
Ministerul Justiţiei, făcând cercetările cuvenite prin Siguranţa Publică din Bruxelles, 
a constatat că amprentele digitale ce aţi remis acestui oficiu diplomatic prin adresa 
nr. 15697 din 12 Martie a.c. nu corespund cu cele ale arestatului. Continuându-
se ancheta în această privinţă s-a constatat că acele amprente corespund cu ale 
fratelui său, Leib Dulitzchi, care a fost condamnat şi închis în Belgia (Anvers), de 
la 17 Noembrie 1929 până la 15 Februarie 1930, pentru excrocherie şi falşificare de 
paşaport. Cum cererea noastră de extrădare a fost adresată în ziua de 25 Februarie, 
adică zece zile după eliberarea acestuia din urmă, autorităţile belgiene au trebuit 
să pue în mişcare tot aparatul Siguranţei spre urmărirea şi prinderea sa. 

În ziua de 7 Martie, Siguranţa Publică a arestat pe numitul Haim Dulitzchi, care 
de la început a protestat că nu este el cel vinovat, ci fratele său, Leib, care, de îndată 
ce a fost pus în libertate la 15 Februarie a.c., a fugit din Belgia. 

În urma repeţitelor protestări ale lui Haim Dulitzchi şi pe baza constatărilor 
făcute de autorităţile competente că amprentele digitale trimise de Siguranţa noastră 
Generală nu corespund cu cele ale lui Haim Dulitzchi, acesta a fost pus în libertate. 

În consecinţă, Guvernul belgian se vede în imposibilitate de a da curs cererei 
Guvernului nostru pentru extrădarea lui Haim Dulitzchi, care nu este una şi aceeaşi 
persoană cu Leib Dulitzchi, după cum, din eroare, ar fi bănuit Siguranţa noastră 
Generală. 

25 A se vedea mai sus, secţiunea 4 a acestui caz
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Guvernul belgian mai mă informează că, chiar dacă ar parveni să aresteze în 
prezent pe Leib Dulitzchi, încă n-ar putea proceda la extrădarea lui din următoarele 
motive: 

1. În nici într-un act din cele înaintate de autorităţile noastre judiciare nu se indică 
precis cu ce anume comerţ se îndeletnicea inculpatul. 

2. Şi nici nu se precizează obiectele care constituiau activul deturnat de Leib 
Dulitzchi. 

Aceste amănunte ar fi foarte necesare pentru extrădarea lui Leib Dulitzchi – în 
cazul când ar putea fi arestat – căci, în conformitate cu Convenţia de extrădare între 
România şi Belgia [neclar în text] care se impută unui individ, cade sub condiţiunile 
legei belgiene. Ori, în cazul de faţă, legea belgiană cere amănuntele de mai sus pentru 
a se putea determina delictul de fals şi bancrută simplă. 

Primiţi, vă rog, Domnule Ministru, asigurarea înaltei mele consideraţiuni. 

Ministrul României 

15. 
[Telegramă adresată Legaţiei României de la Berlin] 

6 Noembrie 1930 

Extrădarea Haim Dulitzchi n-a fost acordată pe motivul că adevăratul inculpat 
este fratele numitului, Leib Dulitzchi, care a fugit din Belgia din luna Februarie. stop 
Am raportat aceasta Externe Bucureşti cu numărul 2152 la 17 septembrie. Răspuns 
la numărul 9966. stop 

Telemaque, 2926 

AMAE, fond „Bruxelles”, problema „Consulare”, 
vol. 280 (1928-1930), nepaginat 

V. Ionel Haimovici 

1. 
Ministerul Afacerilor Străine 
Direcţiunea Contenciosului 
nr. 28869 

Domniei Sale, 
Domnului G. Grigorcea 

7 Iunie 1930 
(înregistrat la Legaţia României de la Bruxelles sub nr. 1346 / 12 Iunie 1930) 
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Domnule Ministru, 
Direcţiunea Siguranţei Generale mă informează că numitul Ionel Haimovici, 

originar din Bucureşti, conducătorul unui biurou de traduceri de acte din Cernăuţi a 
părăsit ţara în noaptea de 20 spre 21 August 1929 prin punctul de frontieră „Grigore 
Ghica Vodă”, cu paşaportul român nr. 79170, eliberat la 20 August 1929 de Chestura 
Cernăuţi, luând direcţia Viena. 

Susnumitul este urmărit de către Cab. I de Instrucţie al Tribunalului Cernăuţi, 
cu mandatul de arestare nr. 180 / 929, pentru că a excrocat cu sume însemnate de 
bani pe mai mulţi ţărani români. 

Semnalmentele lui sunt: etatea 28 ani, statura potrivită, bine făcut, blond, faţa 
rotundă, ochii albaştri, privirea îndrăzneaţă, chelie frontală mică, barba şi mustăţile 
rase. 

Am onoarea a vă ruga să binevoiţi a lua dispoziţiunile necesare ca atât acel oficiu, 
cât şi consulatele din subordine, să nu avizeze sau să prelungească paşaportul 
susnumitului, care, când se va prezenta, să fie semnalat poliţiei respective pentru a 
fi arestat în vederea extrădărei, pe care Guvernul român are intenţiunea să o ceară, 
de îndată ce mă veţi aviza telegrafic despre arestarea suszisului. 

Ministru, / ss / indescifrabil, 
Director, / ss / indescifrabil 

2. 
1346 

Au Consulat Général de Roumanie - Anvers26 
et à tous les consulats [adăugat de mână] 

17 Juin 1930 

La Légation de la Roumanie, a l’honneur de prier le Consulat Général, 
conformement aux instructions reçues de son Gouvernement (par sa note no 28869 
du 7 crt.), de ne pas accorder le visa pour entrer en Roumanie au nommé Haimovici 
Ionel, originaire de Bucarest et porteur du passeport no 79170, délivré le 20 Août 
1939 par la Questure de Cernautzi. 

De plus, le Consulat Général est prié de signaler immédiatement le sus-nommé à 
la police afin qu’il soit arrêté et en avertir télégraphiquement cet Office Diplomatique. 

3. 
[Pe 9 decembrie 1930, Consulatul din Anvers aducea la cunoştinţa Legaţiei 

României de la Bruxelles (informare înregistrată la Legaţia României de la Bruxelles 

26 În dosar există confirmarea de primire a acestei adrese din partea Consulatului din Gand 
(18 iunie 1930). 
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pe 11 decembrie) că Ionel Haimovici se găsea la Gand (Café Graaf Egmont, Rue de 
Catalogne, nr. 1), că plecase din Anvers de ceva vreme, unde lăsase o datorie de 
455 de franci unui localnic. Cu această ocazie, Legaţia României de la Bruxelles 
informa la rându-i pe Paul Hymans, ministrul Afacerilor Externe al Belgiei, de 
această situaţie, sugerând arestarea lui Ionel Haimovici. Paul Hymans trebuia să 
intervină pe lângă oficialii responsabili din cadrul Ministerului de Interne al Belgiei 
şi ai poliţiei din Gand... Nu ştim momentan ce s-a mai întâmplat mai departe. ] 

AMAE, fond „Bruxelles”, problema „Consulare”, 
vol. 280 (1928-1930), nepaginat 


