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Izbucnirea primului război mondial în anul 1914 a avut drept cauze, 

printre altele, accentuarea diferendelor dintre Marile Puteri europene care 
doreau împărţirea şi reîmpărţirea sferelor de influenţă. Astfel, Germania dorea 
să-şi extindă sistemul colonial fiind într-o competiţie directă cu Marea Britanie, 
mai ales în Africa; Austro-Ungaria viza luarea sub control a Peninsulei Balcanice, 
prin extinderea influenţei sale în Serbia, Bulgaria, Grecia şi Albania; Marea 
Britanie căuta să elimine flota germană de pe principalele mări, să anihileze 
concurenţa industriei celui de-al doilea Reich şi să-i acapareze coloniile bogate 
din Africa de sud-vest şi de sud-est; Franţa proiecta nu numai redobândirea 
Alsaciei şi Lorenei, ci şi dezmembrarea imperiului Wilhelmian, precum şi 
anexarea Ruhr-ului, în timp ce Rusia spera să-şi instaureze dominaţia în Balcani, 
în detrimentul Austro-Ungariei, dar şi spre Strâmtori şi în Persia1. 

În condiţiile în care clasa politică de la Bucureşti a hotărât păstrarea unei 
atitudini de neutralitate faţă de beligeranţi, Marile Puteri angrenate în conflict au 
început o bătălie dură pentru atragerea României în conflict de o parte sau de 
alta a baricadei. De aceea, acţiunile de spionaj întreprinse pe teritoriul românesc, 
fie din partea membrilor corpului diplomatic, fie din partea agenţilor secreţi, au 
devenit din ce în ce mai dese şi au vizat culegerea de informaţii despre pregătirile 
de război ale armatei române, starea de spirit a populaţiei sau despre legăturile 
guvernului de la Bucureşti cu terţe puteri. 

Materialele pe care le prezentăm în continuare provin din fondurile 
Arhivelor Naţionale şi reprezintă diferite note sau rapoarte ale agenţilor de 

                                                
* Muzeograf, Muzeul Marinei Române. 
1 Ştefan Pascu (coord.), Istoria militară a poporului român, vol. V, Editura Militară, 
Constanţa, 1988, p. 320. 



Ion Rîşnoveanu / Analele Universităţii „OVIDIUS” / Vol. 5/ 2008 

ISSN -1841-138X                                          54                                © 2008 Ovidius University Press 

contrainformaţii dislocaţi la Sulina care aveau în lucru operativ corul diplomatic 
de aici, mai exact membrii consulatelor Austro-Ungariei şi Turciei. 

Din aceste documente reies, în mod clar, acţiunile ostile pe care ataşaţii 
consulari austro-ungari şi turci le întreprindeau împotriva statului român în 
condiţiile în care, în anii 1915 şi 1916, situaţia pe frontul de vest era din ce în ce 
mai incertă şi necesita atragerea României de partea Puterilor Centrale. 

Am încercat, pe cât posibil, să nu intervenim asupra textului din dorinţa 
de a păstra intact spiritul acestuia, precum şi caracterul de autenticitate al unor 
documente emise de agenţi ai Poliţiei Sulina sau ai Brigăzii Speciale de Siguranţă 
Tulcea către Direcţiunea Poliţiei şi Siguranţei Generale. 

 
 

xxx 
 

Nota nr. 2107 din 11 mai 1915 trimisă de Poliţia oraşului Sulina  
către Direcţiunea Poliţiei şi Siguranţei Generale2  

 
Am informaţiuni că în cazul intrărei României în acţiune contra Austro-

germanilor, unul din vapoarele germane aflate la Constantinopol-Breslau van 
Göeben-va încerca să străbată la Sulina spre a distruge farurile şi digul cu scop 
ca să închidă gura Dunărei în acest punct şi să facă astfel imposibil utilizarea 
Dunărei pentru transporturi. 

Semnat 
          Poliţai I. Negoescu 
Domniei-Sale 
Domnului Director al Poliţiei şi Siguranţei Generale Bucureşti 
Nota nr. 2108 din 11 mai 1915 trimisă de Poliţia oraşului Sulina  

către Direcţiunea Poliţiei şi Siguranţei Generale3  
 

 
Domnule Director,  

 
În ziua de 9 mai a sosit în localitate doi germani Adolf Blücher 

funcţionar la legaţiunea română din Bucureşti şi Friederich Springer secretar de 
consulat. Imediat ce au descins din vapor au mers la Vice Consulul Austro-
Ungar din localitate unde au stat 3 ore, apoi au mers la d-na Hoeling, supusă 
Germană. 

După 15 minute au plecat cu toţii la consulul otoman şi după o lungă 
convorbire cu noul consul otoman Münich Bey, au mers în oraş din nou unde 

                                                
2 Arhivele Naţionale, fond Direcţia Poliţiei şi Siguranţei Generale, dosar 1617/1915, f. 1. 
3 Ibidem, f. 2. 



Acţiuni de spionaj la Sulina la începutul Primului Război Mondial 
Analele Universităţii „OVIDIUS” / Vol. 5/ 2008 

ISSN -1841-138X                                    55                                      © 2008 Ovidius University Press 

după ce au luat masa s-au despărţit, mergând Adolf Blücher la hotel Camberis, 
iar cel-lalt la d-na Hoeling. 

În ziua de 10 Mai Adolf Blücher a părăsit localitatea rămânând nu-mai 
Friederich Springer, care este ataşat pe lângă consulatul Austro-Ungar din 
localitate în calitate de secretar.  

D-sa este găzduit la d-na Hoeling ai căror fii în număr de 3 sunt în 
război în Germania. 

Acest Friederich Springer posedă paşaportul No. 241 eliberat de 
Ministerul de Externe din Berlin la 7 Mai 1915 şi poartă viza legaţiunii Române 
din Berlin. 

Eri dimineaţă a avut la consulatul Austro-Ungar o lungă consfătuire cu 
d-l Wilfan de la C.P.S. 

Din informaţiunile pe care le am  Friederich Springer, pe când se afla la 
masă cu d-na Hoeling, a declarat acesteia, că în Germania se lucrează cu o 
extraordinară activitate la un număr de 70 noi Submarine, cari vor fi complect 
gata cel mai târziu la 1 Iulie. 

Aceste Submarine împreună cu flota Germană şi Austro-Ungară vor da 
lupte decisive contra flotelor Anglo-Franceză. 

Până atunci flotele Germano-Austriacă nu vor întreprinde nici un atac şi 
vor sta ascunse în locurile unde se află adăpostite astăzi. 

 
Poliţai, 
I. Negoescu 
Domniei-Sale 
Domnului Director al Poliţiei şi Siguranţei Generale Bucureşti 
 
 

 
Nota nr. 2135 din 14 mai 1915 trimisă de Poliţia oraşului Sulina  

către Direcţiunea Poliţiei şi Siguranţei Generale4  
 
 

Domnule Director,  
 

Ca urmare la raportul nostru nr. 2107 din 11 Mai curent, am onoare a 
raporta următoarele informaţiuni noi, ce am putut să obţin. 

Friederich Springer, ataşat pe lângă Consulatul Austro-Ungar din 
localitate, despre care am făcut cunoscut D-voastră cu raportul 2108 din 11 Mai 
a.c., într-o convorbire cu fiica D-nei Hoeling, unde locuieşte, a spus că oraşul 
Sulina, în cazul când România ar intra în război alături de Rusia, va avea o 
importanţă capitală din punctul de vedere atât al transporturilor militare, cât şi al 

                                                
4 Ibidem, ff. 3-4. 
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transporturilor de muniţiuni, ca atare va fi nevoie ca gura de intrare să fie 
închisă.  

Această chestiune a mai fost discutată de acest german şi cu secretarul 
consulatului Austro-Ungar. Împreună cu acesta s’a interesat foarte de aproape 
de adâncimea canalului de la mare până la oraş, informaţiuni cari după cât am 
putut afla le-au fost date de Căpitanul portului Dl. Wilfan, cu care sus numitul 
supus german, are foarte dese întrevederi. Mai am informaţiuni că tot acest 
Friederich Springer, s’a interesat de aproape, dacă la Comisiune se găsesc 
mahoane încărcate cu pietre, sau şlepuri. 

Scopul acestor cercetări cred că este, că în cazul când nu s’ar putea 
ajunge ca unul din vapoarele turceşti să poată reuşi să distrugă farurile şi digurile, 
la un moment dat cu bine-voitorul concurs al Dlui Wilfan, să aducă mahoanele 
şi şlepurile şi să le afunde în Canal. 

Informaţiunile de mai sus, Friederich Springer le-a comunicat 
Ambasadei germane, prin intermediul Consulului turc. 

Cu această ocaziune caut să remarc faptul, că de la venirea acestui 
german la Consulatul Austro-Ungar, toate telegramele cifrate se primesc de el, 
care are în păstrare dicţionarul cifrat, şi apoi vine la Consulul turc unde le 
descifrează şi împreună cu acesta ia toate măsurile. Se crede că nu mai au 
încredere în Consulul Austro-Ungar care este de origină sârb şi de acea s’a adus 
ca ataşat acest german. 

În acelaş timp, tot pentru aceleaşi motive, după cum am arătat prin 
raportul nostru No 2109 din 11 Mai curent, a fost înlocuit şi Consulul turc, care 
era de origină armeană-Munip Bey, zis Căpitanovici, actualul Consul turc este 
turc originar din Bosnia, cunoaşte bine limba germană şi sârbă şi are instrucţiuni 
ca împrună cu actualul ataşat pe lângă Consulatul Austro-Ungar, să comunice 
toate informaţiunile privitoare pe Germania şi Austro-Ungaria , direct 
ambasadelor germane şi Austro-Ungare la Bucureşti. 

Comunicând Dvoastră aceste informaţiuni, cred că ar fi de absolută 
nevoe ca paza digului să se facă în mod serios, fie prin patrule dese ale marinei 
militare, fie prin grăniceri. Tot de o dată ar mai trebui, ca două şalupe să facă la 
intervale scurte, poliţia pe canal şi să aducă Comandantului punctului naval local, 
toate informaţiunile ce s’ar putea culege în această direcţiune. Ar mai trebui să se 
ia măsurile cuvenite, spre a se preîntâmpina un atac al vapoarelor germane, 
ataşate la flota otomană. 

Tot de o dată cred că ar fi absolută nevoie, dacă acţiunea noastră se va 
îndrepta contra austro-germanilor, ca Dl. Wilfan, să fie înlocuit din postul ce’l 
ocupă, au chemat sub un pretext ori-care la Galaţi la CED, cu câte-va zile 
înainte de a se decreta mobilizarea, împiedicând cu aceasta tote scopurile austro-
germane, acest Wilfan fiind principalul lor agent din lovalitate. 

 
Poliţai 

I. Negoescu   
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Nota nr. 1045 din 18 mai 1915 trimisă de Brigada Specială de Siguranţă Tulcea  

către Direcţiunea Poliţiei şi Siguranţei Generale5  
 

 
Domnule Director, 

 
Agentul nostru din Sulina, ne raportează că acum 4 zile a surprins o 

convorbire ce a avut loc între secretarii consulatului Austro-Ungar din oraş 
anume: Friederich Springer şi Lutch. 

Unul din ei anume Springer spunea la un moment dat convorbitorului său 
următoarele: „Wilfan de timpuriu a dispus facerea sondagiilor –Canalului de şi e 
foarte periculos din cauza strâmtorii lui, totuşi este navigabil până la 23 
picioare.- Asta Dl. Linam o ştia şi a dispus ca piloţii pe cari îi are cu dânsul, să fie 
destinaţi cu ele. Nouă ne este de ajuns ca să putem ajunge la Reni”. 

La aceasta a răspuns cel l lalt anume Lutch care a spus: „bine, bine şi farul 
digului de sud s’a încadrat, cum rămâne trecătoarea intrărei?” La acestea, 
Springer a replicat „totul este aranjat, chiar şi reparaţiunea lui o să fie tărăgănită”.  

Faţă de această convorbire ce a avut loc între cei doi arătaţi mai sus, 
credem, Domnule Director, că intenţia flotei turco-germane este de a intra pe 
canalul Dunărei, lucru pe cari l’am aflat şi cu ocazia ducerei mele la Sulina în astă 
toamnă şi raportat cu telegrama noastră A 1442 din 30 octombre 1914. 
 

Şeful Brigăzei 
          s.s. Indescifrabil 

Domnului Director al Siguranţei Generale Bucureşti 
 
 
 
Nota nr. 1050 din 19 mai 1915 trimisă de Brigada Specială de Siguranţă Tulcea 

către Direcţiunea Poliţiei şi Siguranţei Generale6  
 

Domnule Director,  
 

Agentul nostru din Sulina ne raportează că, ca zilele trecute a surprins o 
convorbire ce a avut loc între consulul austro-ungar de acolo şi şi noul secretar 
al său anume Friederich Springer. Acest din urmă spunea la un moment dat 

                                                
5 Ibidem, f. 5. 
6  
Ibidem, f. 6. 
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consulului: „trebue, Domnule Consul, ca să facem toate posibilităţile pentru a 
ţine foarte activă afacerea comunicaţiunei la ştiri. Depeşile ce primim, precum şi 
circulările cifrate, ar fi bine să le descifrăm în sens mai larg şi să le afişăm. Eri 
seară la Bucureşti s’a lansat svonul bombardărei diferitelor porturi italieneşti. 
Astăzi poate vom avea amănunte. O propagandă de pe urma căreia să obţinem 
succese, numai astfel se poate face. Prin localuri publice, prin cunoscuţi cari ne 
simpatizează şi prin ori ce alte mijloace, trebue să facem în aşa fel în cât să 
căpătăm cât mai multe simpatii. Eu atât timp cât voi sta aci, voi căuta să lucrez 
cât mai mult în acestă direcţiune. Păcat, însă, că aci populaţiunea este mai mult 
străină. Românii nu sunt de cât numai funcţionari. Dar, şi oraşul este mic, aşa că 
pentru noi nu are pentru moment de cât o importanţă relativă ”. 

 
Şeful Brigăzei 
          s.s. Indescifrabil 

Domnului Director al Siguranţei Generale Bucureşti 
 
 
 

Nota nr. 1295 din 30 iunie 1915 trimisă de Brigada Specială de Siguranţă Tulcea 
către Direcţiunea Poliţiei şi Siguranţei Generale7  

 
 

Domnule Director,  
 

Agentul nostru din Sulina ne comunică cum că eri s’a înapoiat acolo cu 
vaporul românesc, venind din susul Dunării, Friederich Springer, al doilea 
secretar al consulatului austro-ungar de acolo. Spre seară, acesta a avut o lungă 
întrevedere cu căpitanul Firrenza al zachtului C.E.D „Carolus Primus” şi cu 
Iunghaus, magazinerul şef al Depozitelor C.E.D. 

După această întrevedere, Springer întâlnindu-se cu consulul turc Munip 
Bey Capitanovici, a spus acestuia că: „totul s’a trimis în perfectă ordine”, la care 
Munip Bey a răspuns: „şi astă-zi dimineaţă un prieten a adat şi el destule 
informaţiuni”. 

După cât ne comunică agentul nostru „prietenul” de care vorbeşte Munip 
Bey este pilotul turc Ali Ahmet care a înmânat memoriul delegatului otoman 
Haidar Bey. 

   
Şeful Brigăzei 
          s.s. Indescifrabil 

Domnului Director al Siguranţei Generale Bucureşti 
 

                                                
7 Ibidem, f. 6. 
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Nota nr. 1702 din 16 septembrie 1915 trimisă de Brigada Specială de Siguranţă 
Tulcea 

către Direcţiunea Poliţiei şi Siguranţei Generale8  
 
 

Domnule Director, 
 

Agentul nostru din Sulina ne raportează că, de vre-o cât va timp încoace, 
secretarul consulatului austru-ungar Springer, face mai în fie care seară, între 
orele 10-12 plimbări pe dig până la far. Când ajunge aci, scoate o lunetă cu care 
cercetează tot orizontul spre larg. 

Credem că scopul acestor plimbări ale numitului Springer sunt numai 
pentru a observa dacă se ăd prin apropiere vase de război ruseşti despre a căroro 
apariţie să înştiinţeze apoi pe cei interesaţi. 

   
Şeful Brigăzei 
          s.s. Indescifrabil 

Domnului Director al Siguranţei Generale Bucureşti 
 

 
 

 
 
 

Nota nr. 1723 din 21 septembrie 1915 trimisă de Brigada Specială de Siguranţă 
Tulcea 

către Direcţiunea Poliţiei şi Siguranţei Generale9  
 
 

Domnule Director, 
 

Agentul nostru din Sulina ne raportează că eri a sosit acolo cu vaporul 
românesc „Vasile Lupu” un supus german care care şi-a luat nu,ele de Michlin şi 
care a declarat că vine din Hamburg pentru nişte afaceri. La debarcader, acest 
Dn. a fost întâmpinat de secretarul consulatului austro-ungar Springer, cu care 
s’a îndreptat mai întâi spre locuinţa familiei Hoeling din Sulina, iar de aci au ieşit 
amândoi şi s’au îndreptat spre consulatul austro-ungar, unde au stat cca ½ oră. 

                                                
8 Ibidem, f. 13. 
9 Ibidem, f. 14. 
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După ce au ieşit de aci, s’au îndreptat amândoi, discutând, spre digul de Sud; iar 
la înapoere, au vizitat şi palatul C.E.D. 

Agentul nostru ne comunică că Springer se arată foarte respectuos faţă de 
numitul Michlin cea-ce înseamnă că numitul trebue să fie o persoană mai sus 
pusă. 

Agentul ne mai arată că i s’ar fi comunicat cum că pe passa-porte-ul 
numitului ar fi aplicată o viză din partea Onor a Direcţiuni a Siguranţei Generale 
prin care se arată posesorul este scutit de bilet de liberă trecere în ţară. 

Scopul vizitei la Sulina a acestuia nu l’a putut afla agentul, dar va cerceta şi 
în cazul când ne va comunica ceva, vă vom raporta la timp.  

       
Şeful Brigăzei 
          s.s. Indescifrabil 
 
 

 
Nota nr. 1919 din 25 octombrie 1915 trimisă de Brigada Specială de Siguranţă 

Tulcea 
către Direcţiunea Poliţiei şi Siguranţei Generale10  

 
 

Domnule Director, 
 

Am onoarea a vă raporta următoarele: 
În oraşul Sulina există o familie Hoeling care are două fiice: Elsa de 23 ani 

şi Johana de 19 ani: aceste două fete se găsesc în foarte strânse relaţiuni cu Dl. 
Friederich Springer secretarul Consulatului Austriac din Sulina, care stă în gazdă 
chiar la dânsele. 

Sus numitele din când în când se duc, fie la Galaţi, fie la Bucureşti şi în tot 
d’auna sunt însoţite la vapor şi de Dl. Fr. Springer.  

Eu am convingerea că aceste Dre. sunt un fel de spioane a vice 
Consulatului austriac din Sulina şi că de câte ori se duc din Sulina, trebue să aibe 
corespondenţă de dus la Galaţi sau Bucureşti. Ast-fel, în ziua de 20 octombrie 
a.c. Dra. Elsa Hoeling a plecat la Galaţi fiind însoţită la vapor de Dl. Springer; 
iar la Galaţi, informatorul nostru din Sulina, ce se găsea în acea zi la Galaţi, ne 
comunică că a văzuto însoţită de o Dră blondă, înaltă şi care purta ochelari 
precum şi de doi domni; unul înalt, blond şi unul corpolent, roşcovan. I-a auzit 
vorbind de Sulina şi de Springer. 

La sosirea susnumitei la Sulina, a fost întâmpinată la debarcader de Dl. 
Springer căruia i-a dat o geantă cu care plecase din Sulina şi mai multe pachete.  

Am onoare a vă face cunoscut că am puso sub strictă supraveghere.   

                                                
10 Ibidem, f. 16. 
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Şeful Brigăzei 
          s.s. Indescifrabil 

Domnului Director al Poliţiei şi Siguranţei Generale Bucureşti 
 
 
 

 
 
 
 

Nota nr. 421 din 12 octombrie 1915 trimisă de Poliţia Punctului Sulina 
către Direcţiunea Poliţiei şi Siguranţei Generale11  

 
 

Domnule Director,  
 

Am onoare a a vă comunica următoarele: 
În acest oraş există o familie germană anume Hoeling, supusă germană, 

decedatul Hantz Hoeling, fost intendent la palatul Comisiunei Europene, ear 
acum Dna. Hoeling având un mare magazin. Această familie se compune pe 
lângă Dna. Hoeling din 3 băeţi care sunt la război în Germania şi 2 fice. 

La această familie stă în gazdă încă de la venirea în acest oraş Domnul 
Springher, care este secretarul vice Consulatului austriac de aci, care e un înfocat 
german şi care cred că este un spion al germanilor. 

De când acest Domn Springher stă în gazdă la această familie, am observat 
foarte des că Drele Hoeling în contact cu Dl. Springher şi plecând chiar de 
multe ori cu vaporul la Galaţi sau Bucureşti unde cred că se duc cu scrisori din 
partea Dlui. Springher către superiori lui, aşa că aceste Domnişoare sunt un fel 
de curiere ale Vice Consulatului austriac de aci. 

De când Domnul Springher a venit ca secretar al Vice Consulatului 
austriac de aci am observat pe lângă aceste Domnişoare şi pe Domnul Radvaner 
bătrânul, care e un misit în acest oraş şi pe şi pe fiul acestuia Iser Radvaner că 
sunt un fel de spioni a acestui Vice Consulat. 

În dimineaţa de 8 octombrie c. au plecat de aci împreună cu vaporul 
Domnii Springher şi Iser Radvaner la Galaţi, lucru lucru ce am făcut cunoscut 
Brigăzei Siguranţă din Galaţi cu telegrama cifrată No 415/8 octombrie c, pentru 
ai avea în vedere. 

Puţin mai înainte au plecat bătrânul Radvaner şi cu una din domnişoarele 
Hoeling fiind conduşi la vapor de Domnul Springher. 

Până în prezent nici una din aceste persoane nu s’au întors în localitate.  

                                                
11 Ibidem, f. 17. 



Ion Rîşnoveanu / Analele Universităţii „OVIDIUS” / Vol. 5/ 2008 

ISSN -1841-138X                                          62                                © 2008 Ovidius University Press 

Eu cred că toate aceste persoane sunt spioni ai Legaţiunei Germane din 
Bucureşti.  

 
Şeful Poliţiei 
Subcomisar cl I 
Ioan V. Săndulescu 

         Domnului Director al Poliţiei şi Siguranţei Generale Bucureşti 
 
 
 

 
Nota nr. 2191 din 4 decembrie 1915 trimisă de Brigada Specială de Siguranţă 

Tulcea 
către Direcţiunea Poliţiei şi Siguranţei Generale12 

 
 

Domnule Director 
 

Am onoare a vă raporta că toţi austriaci şi germani din Sulina, ca Fr. 
Springher, Iser Radvaner, Sucov, G. Fabris, urmăresc ori ce mişcare a vaselor 
noastre, precum şi a celor reuseşti pe Dunăre şi Marea Neagră, aşa în ziua de 3 
decembrie a.c. pe la orele 10 dimineaţa, agentul nostru din Sulina ne comunică 
că, pe când încrucişătorul „Elisabeta” manevra spre a acosta la cheiul malului 
drept, în faţa Vice Consulatului Turc,  observat la poarta acestui vice Consulat 
pe mai mulţi curioşi care observau mişcările vasului printre care se aflau Fr. 
Springher, Sucov, G. Fabris, auzindu-i vorbind următoarele: Sucov spunea: 
„aceste .............. se pare că că vor să prepare ceva. De la gardieni de la insulă am auzit că 
acolo se vor face şi întărituri”. Springher a răspuns: „Avem nevoie să precisăm aceasta 
pentru că nu-mi explic plecarea vapoarelor lor spre Rusia pentru cărbuni, odată ce aceşti 
cărbuni sunt contrabandă de răsboi”. 

Pe urmă depărtându-se Fr. Springher a intrat în Vice Consulatul Turc. 
 
Şeful Brigăzei 
          s.s. Indescifrabil 
 
 
 

Nota nr. 123 din 23 ianuarie 1916 trimisă de Brigada Specială de Siguranţă 
Tulcea 

către Direcţiunea Poliţiei şi Siguranţei Generale13 

                                                
12 Ibidem, f. 24. 
13 Ibidem, f. 28. 
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Domnule Director, 
 

Agentul nostru din Sulina ne raportează următoarele: 
În seara de 21 ianuarie cur. pe la orele 11 fiind împreună cu Johan Schmel 

care a luat în exploatare remorcherul „Elisabeta” a Dlui. Carnana, am întâlnit pe 
Dl. Springher secretarul Vice Consulatului Austriac la Sulina. Imediat ce s’au 
întâlnit l’a întrebat pe Schmel despre Newman. 

Acest Newman este funcţionar la C.E.D. şi cumnat cu Schmel. 
În urmă fiind la berăria „Bella Vista”, de pe strada Carol I s’a observat 

Springher trecând de mai multe ori pe stradă spre a fi văzut de Newman care de 
asemenea se afla în berărie şi care a eşit. 

Agentul nostru eşind spre a se încredinţa despre rostul acestor treceri, a 
observat în colţul localului în stradă pe Springher împreună cu Newman 
conversând în limba Germană. 

Apropiindu-se şi în timpul trecerii lui a putut prinde că Springher spunea 
celui lalt, că în curând e vorba despre chemarea de noi contingente şi că mulţi 
austrieci din localitate vor pleca, - de asemenea spunea că corespondenţa 
urmează regulat şi că crede că şi pe viitor va urma în acelaşi mod. 

Tot odată mai spunea Springher că dacă pleacă Micia (Michele Pernsco) 
trebuie să găsească o altă persoană de încredere. 

La acestea Newman îi răspunde că peste două sau trei zile, cumnatul său 
Iohan pleacă cu remorcherul pe care l’a închiriat şi atunci el îi va servi căci poate 
avea încredere să’i dea orice fiind de ai lor. 

Îi mai comunică Springher că s’a trimes mai  multe imprimate şi’l roagă să 
le împartă. 

Se mai notează de noi că acest Newman a venit în marina de război cu 
gradul de Sergent mecanic până în prezent nu a fost suspectat căci nu s’a 
constatat nimic care să dea de bănuit, însă de la sosirea în Sulina a cumnatului 
său Iohan Schmel a fost auzit în diferite ocazii exaltând forţa germană şi chiar 
ponegrind pe ofiţerii marinei noastre de război calificându-i de inapţi şi 
ignoranţi. 
 

Şeful Brigăzii 
Gh. S. Dumitrescu        

 
 
Nota nr. 527 din 24 martie 1916 trimisă de Brigada Specială de Siguranţă Tulcea 

către Direcţiunea Poliţiei şi Siguranţei Generale14 
 

                                                
14 Ibidem, f. 40. 
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Domnule Director, 

 
Agentul nostru din Sulina ne raportează că în ziua de 22 Martie a. c. a venit 

cu vaporul din Galaţi Dl. Springher secretarul Consulului Austriac care plecase 
spre Galaţi. 

După debarcare s’a dus direct la cancelaria Consulatului. 
Pe la ora 81/2 seara, fiind fiind în compania Consulului turc anume Asan 

Bey, îi spunea acestuia: „Este adevărat că Ruşii fac nişte lucrări la gârla de la mila 
64. Acolo am văzut mai multe pontoane, un remorcher şi o dragă şi foarte mult 
material pus pe mal. Ar trebui ca de la Isaccea să ni se dea mereu informaţiuni. 
Eu duminică voi pleca şi am să aranjez aceasta”. 

S’au luat măsuri ca Duminică să fie supravegheat spre a se vedea dacă se 
duce la Isaccea spre a se vedea acolo cu cine vine în contact. 

Raportez cele ce preced spre cunoştinţa Domniei-Voastre.  

 
Şeful Brigăzii 
Gh. S. Dumitrescu        
Domnului Director al Poliţiei şi Siguranţei Generale Bucureşti 
 

 


