EDITORIAL
Punte peste secole
Magistratura noastrã
Interpelarea domnului Nicolae Fleva
(Camera de la 27 februarie 1887)
Partea a II-a
[republicare din România liberã nr. 2870 din 12 martie 1887]
D.N. Fleva: Dar vin, domnilor, la
Bucureºti, unde din cele ce voiu desvolta
înaintea d-voastre în privinþa magistraturei, veþi trage conclusiunea de la mai
mare la mai mic; veþi zice: dacã la
Bucureºti, sub ochii opiniunei publice, sub
controlul presei, sub controlul Parlamentului ºi încã se fac lucruri ca acelea
cari s’au fãcut, ce trebuie sã se întâmple
în provincie?
La Bucureºti era un magistrat stimat
de toatã lumea – mi-a zis sã nu vorbesc
de el cã’i fac reu – vorbesc cu atât mai
mult cu cât nu’l cunosc bine, îl cunosc
din reputaþiune ca magistrat , ºi se vede
cã trebue sã fi fost bun pentru cã el fusese
adus din provincie în capitalã.
Acest magistrat era procuror la Curte.
S’a întemplat acea scenã regretabilã ºi
monstruoasã: atentatul de la 4 Septembre
asupra primului ministru. Dar s’a întemplat a doa zi o ºcenã ºi mai monstruoasã, ºcena de devastrea asupra jurnalelor de la 5 Septembre (zgomot,
protestãri). Me explic, d-lor: ªtiþi pentru
ce zic cã a fost monstruoasã? Pentru cã
atentatul de la 4 Septembre, de i odios,
era atentatul unui individ în contra unei
persoane, ºi, putem zice, în contra

societãþei;
atentatul de la
5 Septembre
însã era atentatul autoritãþei
însãºi contra
cetãþenilor ºi
prin urmare a
societãþei. În
contra atentatului indivizilor, cetãþenii
ºi societatea
au arme de
aperare, e legea, justiþia, administraþia
care îl protege, dar cine poate sã proteagã
societatea când atentatul vine din partea
autoritãþei? (Aplause din partea minoritãþei). În contra unui asemenea atentat,
cetãþeanul nu are nici o scãpare; societatea este desarmatã ºi nu ne remâne de
cât anarhia pentru cã nu mai e legea, nici
justiþia, nici administraþiunea sub a cãror
protecþiune ar trebui lumea sã se
punã…(Aplause din partea minoritãþei).
Iatã, d-lor, de ce am zis cã acest
atentat e mai odios ºi sunt convins cã el
a fost fãcut sub impulsiunea autoritãþei
poliþieneºti. ªi am credinþa, cu toatã
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protestarea d-lui ministru al justiþiei, cã ºi
d-sa are convingerea aceasta.
D. ministru de justiþie Eug. Stãtescu: Ve rog sã vorbiþi pentru credinþele
d-voastre; eu nu le voi pune în îndoialã.
Dar credinþele mele lãsaþi-mi-le mie; nu
ve faceþi d-voastre interpretul meu, cãci
ve recuz în modul cel mai absolut.
(Aplause)
D. N. Fleva: Nu ve judec pe d-voastre,
dacã me recuzaþi, dar ve las sã ve judecaþi
singur ca sã vedeþi dacã aveþi dreptate în
acest incident care îl ridicaþi. Eu ziceam
ºi am dreptul sã fac aceastã afirmaþiune
cã d. ministru de justiþie ºtie cã atentatul
de la 5 Septembre era actul autoritãþei.
D. ministru de justiþie Eug. Stãtescu: Afirmaþi un neadever în bunã
ºtiinþã.
D. N. Fleva: Afirm un adever care am
sã’l dovedesc îndatã.
D. ministru de justiþie Eug. Stãtescu: La 5 Septembre eram departe,
eram pe malul Mãrei Negre, la Constanþa,
ºi nu puteam sã ºtiu ce era sã se petreacã
aici.
D. N. Fleva: Mi se pare cã cu un tren
expres aþi venit de la Constanþa ºi
inteligenþei d-voastre ‘i fac destulã onoare
ca sã cred când afirm un asemenea lucru,
nu cã l’aþi vezut când s’a petrecut, dar cã
aþi fost încunoºtiinþat cã acest vandalism
s’a fãcut sub patronajul poliþiei. Voiþi probe
despre aceasta? Negreºit cã n’am un
înscris de la d-voastre, dar ve voi da probe
îndatã.
Se întâmplã acest vandalism la
redacþiunea jurnalelor din oposiþiune. Doi
procurori se întâlnesc împreunã. Unul
impresionat zice: Ai auzit ce s’a întemplat? Cel-l’alt respunde: Am auzit, dar noi
avem poruncã de sus sã nu ne amestecãm. (Aplause din partea minoritãþei).
Voci: Care procuror?
D. N. Nicorescu: Spuneþe’i numele,
pentru ca sã’l dea afarã. (Ilaritate)
D. G.D. Pallade: Da, ca sã’l înainteze.
(Ilaritate)
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D. ministru de justiþie Eug. Stãtescu: Dacã d. Fleva þine sã aibã dreptul
la respectul lumei ºi al Camerei este þinut
sã spunã care procuror, fiind-cã altminteri
este un neadever.
D. N.Fleva: Apoi o sã vi le spun în
urmã pe toate, nu ascund nimic, dar voesc
acum sã aduc alte împrejurãri înaintea
Camerei, fiind-cã vorba aceasta care a
fost între doi procurori voiau sã o punã în
legãturã cu alte împrejurãri care sã ve
convingeþi cu toþii cã chiar dacã v’aºi
spune numele, lucrul însã tot s’a întîmplat.
Voci: A! a! a!
D. N.Fleva: Vin, d-lor, cetãþenii ºi
ziariºtii cu capetele sparte la parchet,
primul procuror se fãcuse nevezut, nu era
nicãeri.
O voce: Era în dulap. (Ilaritate)
D. N.Fleva: Unul din procurori, care
avusese conversaþiunea, se gãsea la
parchet, poate cã acel procuror o fi avut
intenþiunea sã stea la locul lui, zicendu-ºi,
dacã e poruncã de sus, sã nu ne
amestecãm, eu voi sta aici sã’mi fac
datoria; procurorul acesta era la parchet,
ºi vezend cã i se presintã o reclamaþie ºi
primul procuror nu e acolo, se duce la
parchetul curþei, acolo nu gãseºte nici pe
primul procuror, nici pe procurorul
generaldar gãseºte un procuror de curte,
acrl magistrat de care v’am vorbit, ºi care
fusese adus din provincie, d. Beºteli.
Acesta, consultat de procuror, ‘i zice:
Nu poþi refuza petiþiunea, primeºte-o, dar
nu ‘i da urmare, pânã nu te vei înþelege
cu procurorul general.
Ei bine, pentru acest singur lucru,
procurorul curþei e mutat de la Bucureºti
la Galaþi. (Aplause din minoritate). Nu ºtiu
cum s’a întemplat, dar azi ºtiu cã ºi-a dat
demisiunea,fiind-cã s’a întemplat ca sã
fie în minoritate la curtea de la Galaþi când
s’a tratat acel proces scandalos de
calomnie, în care s’a dat acea nedreaptã
hotãrîre care a fost casatã deunãzi de
curtea de casaþiune. Procurorul care
primise petiþiunea se întoarce la parchet

ºi ºezend acolo, vine unul din ziariºti chiar
cu capul spart ºi reclamã sã se facã
constatarea. El închee chiar la parchet
procesul verbal, despre starea în care se
gãsea victima, ºi se hotãrãºte sã meargã
a doa zi sã facã constatarea la faþa locului.
Dupã aceea se duce la procurorul
general sã’l întrebe ce sã facã, ºi procurorul general ‘i zice: sã continue cu
facerea anchetei. A doua zi însã se întâlneºte cu primul procuror al tribunalului ºi
acesta ‘i zice: Adu d-ta actele care le-ai
fãcut eri, pentru cã d-ta ai sã te duci la
drumul de fer sã faci o altã anchetã, iar
pe aceasta are sã o facã un alt procuror.
Procurorul se adreseazã în zadar
procurorului general. Se duce la ministru
cu dimisia; acesta însã îi zice sã vie
mâine. Se duce a doua zi dupã vorba dar
nu poate sã dea ochi cu ministrul. Atunci
îºi dã dimisia.
D. Vineº nu poate sã fie bãnuit cã era
dispus sã facã opoziþie guvernului, pentru
cã densul a luat iniþiativa, pe când se afla
la Paris, unei adrese de felicitare a
studenþilor români de acolo cãtre d.
Brãtianu, cu ocaziunea primului atentat
îndreptat contra persoanei sale.
Doar dacã este ceva, d-lor, care în
realitate nu se poate înþelege ºi care ar
trebui sã fie revoltãtor, ºi sunt sigur cã a
revoltat pe mulþi chiar din maioritate, este
modul cu care s’a depãrtat de la
magistratura curþei de apel din Bucureºti
vechiul magistrat dimisionat alãturi de d.
Nacu, d. V. Arvanescu, care a fost 16 ani
în magistraturã, ºi care ºi-a îndeplinit
sarcina cu atâta demnitate la curtea de
apel din capitalã. (Aplause din partea
minoritãþei).
Acest magistrat era de 11 ani magistrat numai la curte, ºi nimeni n’a îndrãsnit,
în acest interval, sã ‘i facã cea mai micã
imputare. Acest magistrat însã a fos mutat
de o datã fãrã voia lui, de la Bucureºti la
Iaºi.
Noi, avocaþii, care suntem aproape de
justiþie cunoaºtem, mai bine, mirosim,

putem zice, care este magistrat bun,
corect ºi inteligent.
Nu sunt prieten intim al d-lui Arvanescu; nu mi-a cãlcat nici o datã în casa
mea, nici eu nu i-am cãlcat în casa d-lui,
dar acum, cu ocaziunea acestei interpelãri, l’am rugat sã’mi explice care au
fost dupã d’sa causele permutãrei sale,
ºi iatã ceea-ce m’a autorisat acel
magistrat, integru ºi capabil, ca sã vin ºi
sã declar înaintea Parlamentului.
Dar înainte de a veni ºi a ve face
aceastã declaraþiune, me simt dator sã
protestez în contra modului cum a fost
îndepãrtat ºi acest magistrat de la locul
seu.
Acest magistrat era oare nedemn sau
necorect? Nu aþi spus aceasta în raportul
d-voastre. ªi nici nu puteaþi sã spuneþi
nimic, pentru cã ºtiaþi cã el este un om
capabil ºi demn. Cu toate acestea, d
ministru de justiþie îl mutã de la curtea din
Bucureºti la cea din Iaºi. Dar pentru ce?
Raportul zice cã aþi descoperit cã acel
magistrat era cumnat cu d. Cireºeanu, un
alt magistrat de la curte ºi d-voastre
ministru de justiþie actual, ca cum aþi fi
descoperit o nouã Americã, gãsiþi acest
motiv care existã de 10 ani, ºi pe el ve
basaþi ca sã cereþi Majestãþei Sale
permutarea d-lui Arvanesu de la curtea
apelativã din Bucureºti la aceea din Iaºi.
D. G.D. Pallade: Era membru ºi în
Camera de acusare.
D. N.Fleva: Voi arãta îndatã aceasta.
În raportul cãtre M.S. Regele, ministrul
justiþiei dã ca motiv al permutãrei
afinitatea d-lui Arvanesu cu d. Cireºeanu;
dar aceastã afinitate este numai un
pretext. Mai sunt la curtea de Apel d-nii
Bagdat ºi Cireºeanu cari sunt într’un grad
de afinitate mai apropiat. Chiar la tribunal
sunt doi fraþi judecãtori. Motivele
adeverate ale acestei permuteri le aratã
d. Fleva:
D. Arvanesu era membru în consiliul
de administraþie al creditului funciar
urban, ºi membru ales în contra candidatului ce era partisan al guvernului.
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Vine la credit împrumutul cerut de
liceul Sf. George ºi care cerea 280.000
lei. Dupe legea creditului sciþi cã nu se
poate face împrumuturi de cât pânã la
jumãtatea valorei imobilului. Imobilul ‘l
cunoasceþi, e edificiul ce se gãsesce
vis-a-vis de ministerul financelor. Imobilul
fusese cumperat cu 160.000 lei, ºi la casa
din fund ‘i s’a mai adãogat o aripã la faþã,
care aripã iarãºi o cunoasceþi, a constisit
bani mulþi, ºi se susþinea cã face lucru
mare.
D. Arvanesu zicea acelor care cereau
suma de 280.000 lei: Aþi cumpãrat
imobilul cu 160.000 lei, aþi clãdit o aripã,
care sã facã ºi ea cel mult 160.000 lei, în
total 320.000 lei, sã vã dãm jumetate,
conform legei creditului. Eu nu girez
averea mea, girez avere streinã, sunt
rãspunzetor ºi nu pot da mai mult, ast-fel
a refuzat suma cerutã.
Ei bine, d-lor, pentru aceasta membrul
în cestiune a primit mai ântâiu o scrisoare
de la d. ministru al justiþiei (Aplause din
partea minoritãþei), pe urmã o scrisoare
de la preºedintele consiliului (Aplause din
partea minoritãþei), altã scrisoare de la
preºedintele Senatului. În cele din urmã,
a fost chemat chiar în consiliul de miniºtri,
cerându-i-se în plin consiliu sã acorde
aceastã suma (Aplause din partea
minoritãþei).
D. P. Carp: Este o ruºine aceasta.
D. N. Fleva: Mai mult încã: Acest
magistrat, amãrât ºi prevezend ceea-ce
vrea sã se facã cu dânsul, hotãrâse sã
se retragã din magistraturã ºi solicita
postul vacant ºi azi de comisar al guvernului la creditul urban. I s’a zis atunci, în
plin consiliu de miniºtri: te facem comisar
dacã votezi împrumutul liceului S-tului
George. Atunci acest om indignat a
respuns: N’am conºciinþã de vânzare
(Aplause din partea minoritãþei) ºi a plecat
din consiliu (Aplause din partea minoritãþei). A mai fost, d-lor, un împrumut cerut de la creditul funciar urban; delicateþea
m’ar înpiedica sã vorbesc, dar intru cât
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sunt autorisat sã relatez lucruri, ce
persoana m’a împuternicit sã le sun,
înþelegeþi cã nu le pot lãsa la o parte. Era
fratele ministrului justiþiei ce cerea un
împrumut cu acte în neregulã pe o
proprietate a d-sale ce are în Dobrogea,
ºi cerea o sumã importantã; acest
magistrat, membru în acelaºi timp al
creditului funciar urban, a refusat acest
împrumut, pentru cã actele erau în
neregulã. Acesta este al doilea grief.
Al treilea, era un fost judecãtor de la
curtea de apel din Craiova, magistrat
destituit, dupã cum zice d. Arvanesu, de
d. ministru Ferekide, pentru incorectitudine, pus la loc de d. Stãtescu, ºi
destituit pentru acelaºii motiv de d. N.
Voinov.
D. ministru de justiþie Eug. Stãtescu: Iarãºi afirmaþi ceva neadevãrat.
D. N. Fleva: Aceasta mi s’a spus. Aici
e lumea toatã, nu d-voastrã, care are sã
judece; e adeveret cã e rudã cu
d-voastre?
D. ministru de justiþie Eug. Stãtescu: Nu este.
D. N. Fleva: Prea bine, adeverat e cã
a fost destituit de d. Ferekide pentru mitã?
D. ministru de externe M. Ferekide:
Se poate sã fi fost destituit de mine, dar
nu pentru mitã, cãci atunci l’aº fi dat în
judecatã.
D. N. Fleva: Aºa mi s’a raportat mie.
În tot casul, acest judecãtor a fost destituit,
reintegrat ºi iarãºi destituit? E adeverat
cã s’a insistat pe lângã creditul funciar,
ca sã numeascã casier acest vechiu
magistrat? Cã comisarul guvernului a
venit sã aducã înaintea consiliului de
administraþie recomandaþia acestui
magistrat, zicend cã e recomandat ºi cã
insistã d. ministru al justiþiei?
Comisaru guvernului îl recomanda de
casier, atunci d. Arvanesu a zis: Aceastã
persoanã e batrânã, a fost magistrat, nu
scie socotealã, cum vreºi sã’l faceþi casier
la credit? Aceste observaþiuni însã n’au
fost de ajuns, ºi cu cinci voturi contra trei,

se hotãrâse numirea lui; când d. Arvanesu
a vezut încã cã unul din consilieri, d.
general Cernat, scrie procesul verbal
pentru aceastã numire, atunci a zis: Staºi,
d-lor, n’am voit sã spun tot, ve afirm, cã
aceastã persoanã care ni se recomandã
a fi casier, nu este onestã, ºi ve rog
suspendaþi ori-ce numire pânã veþi întreba
pe d. Ferekide, care l’a destituit de la
curte; ºi atunci d. general Cernat, auzind
aceasta, a rupt procesul verbal ºi numirea
a remas jos, ºi ne mai dându-i-se urmare
pânã azi, suntem autorizaþi a crede cã
informaþiile ce a luat d. general Cernat nu
erau avantagioase pentru persoana
recomandatã.
Vedeþi dar, d-lor, cã toate acestea
denotau în d. Arvanesu un caracter care
nu se pleacã înaintea ori-cãrei voinþe ºi
care nu cunoasce altã normã de cât legea
ºi consciinþa lui.
Dacã vom lega aceste împrejurãri de
cele întâmplate de cele întâmplate în
cariera lui de magistrat, vom înþelege ºi
mai lesne pentru ce a fost depãrtat.
Venise la curtea de apel procesul celor
trei avocaþi daþi în judecatã de parchet
pentru cã atinseserã demnitatea unui
sergent de oraº: (ilaritate) acelui sergent,
care venise sã rupã din camera avocaþilor
anunciul prin care cetãþenii erau convocaþi
la o întrunire publicã pentru a discuta
cestiunea convenþiunei consulare.
În urma unui proces verbal al parchetului, tribunalul îl condamnase la o
amendã. A venit procesul înaintea curþei,
ºi când au intrat magistraþii înauntru, în
unanimitate, fãrã multã discuþiune, au eºit
anulând sentinþa tribunalului. Avocaþii au
fost achitaþi; aceasta a nemulþumit pe d.
ministru al justiþiei ºi pentru a se da o
lecþiune, în viitor, unul din magistraþi, cel
puþin, trebuia sacrificat. Sciþi ce se
întâmplã la regiment când se ivesce câte
o rãscoalã: se trae la sorþi ºi la 10, unul
se împuºcã. Aici nu se putea trage sorþul,
cãci unul din judecãtori era cumnat cu d.
ministru de finance, cel-l-alt era

primul-preºedinte al curþei, care nu putea
sã fie sacrificat aºa lesne. Nu remânea
dar de cât cel d’al-treilea adicã d.
Arvanescu. (Aplause)
Aceasta s’a ºi fãcut ºi mai ales pentru
cã d. Arvanesu era ºi preºedinte la
camera de acusare ºi precedentele d-sale
toate cele întemplate mai dinainte
‘l-autorisau pe d. ministru sã creadã cã
d. Arvanesu nu va fi om în care sã poatã
sã aibã o confienþa absolutã, adicã cã
d-sa va face dupe dorinþa puternicilor zilei,
pentru cã, d-lor, astãzi nu se cere sã se
facã numai ceea ce se porunceºte ci chiar
aceea ce se doreºte (Aplause din
minoritate).
Ast-fel a fost, d-lor, sacrificat, unul din
magistraþii integri ºi din cei mai regretaþi
ce au fost vre-odatã la curtea de apel din
Bucureºti.
Singurã aceastã lovire e o patã pe
fruntea d-lui ministru al justiþiei.
D. ministru de justiþie Eug. Stãtescu: Mai ânteiu sã vezi petele d-tale,
ºi sã nu me sileºti sã þi le arã eu.
D. N.Fleva: Necontenit mi se spune
cã are sã mi se arate petele mele, ceea
ce însã se spune mereu, ved cã pânã
acum nu s’a fãcut. Nu aud pretutindeni ºi
în toate pãrþile ºi chiar de pe banca
ministerialã de cât venticelul lui Don
Basilio, calomnia. (Aplause din minoritate).
Dar ce aveþi sã spuneþi de mine d-le
ministru? Arãtaþi Camerei.
V’am cerut eu veri odatã numirea vre
unui funcþionar, v’am cerut vre-o graþiere?
Una singurã, o recunosc, v’am cerut’o,
aceea a nenorocitului sergent de oraº
care s’a bãtut cu contrabandiºtii pentru
drepturile comunei, condamnat pentru
aceasta la 5 ani de închisoare, dar care
zace cu toate astea ºi astãzi în temniþã
cu toatã promisiunea ce aþi dat.
ªi acum când ne permitem sã publicãm actele d-voastrã acestea ve revoltã,
ve ridicaþi în moralisatori ai societãþei; ca
cum aþi fi nãscut din coasta lui Jupiter,
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parcã toatã lumea trebuie sã se închine
la d-voastre ºi cã sunteþi mai presus de
toþi ºi de toate. (Aplause pe bãncile
minoritãþei).
D. Stãtescu a zis în Camerã cã dacã
ar ºti cã poliþia a luat parte la manifestaþia
de la 5 Septembre, n’ar mai sta un
moment la guvern. Oratorul se îndoeºte
de declaraþia ministrului, de oare-ce d-sa
a avut cunoºtinþã de un fapt mai grav de
cât acesta ºi nu era turburat de loc.
Cu ocasia presintãrei convenþiei
consulare, opiniunea publicã s’a ridicat cu
putere contra guvernului. Poliþia a crezut
atunci cã nu e bine sã organiseze unul
din acele atentate mincinoase ce ºtie ca
sã facã. A pus pe un individ sã declare
cã a fost îndemnat de d-nii Catargi, Balº
ºi Filipescusã atenteze la viaþa
primului-ministru. A doua zi dupã atentatul
de la 4 Septembre acest individ a fost
chemat la poliþie ºi acolo prefectul poliþiei
i-a propus sã schimbe procesul-verbal
d’ântei ºi sã implice ºi pe d. Fleva. Ca
recompensã i s’a dat dupã primul
proces-verbal o slujbã la comunã; acum i
se promitea o slujbã mai bunã. Acel
individ a refusat sã satisfacã pe prefect.
Din aceastã causã a fost dat afarã din
slujbã. Acestea toate i l-ea declarat d-lui
Fleva chiar acel individ. Nu l’ar fi crezut
dacã numirea lui în slujbã la comunã ºi
depãrtarea lui din aceastã slujbã nu ar fi
fost tocmai la datele ce el indicase pentru
primul proces verbal ºi pentru propunerea
de a implica ºi pe d. Fleva.
Aducend aceasta la cunoºtinþa d-lui
Stãtescu, d-sa a declarat cã nu ºtie nimic.
Cercetând a aflat cã într’adever acel
proces-verbal mincinos existã. În loc însã
sã ia mesuri contra celor cari întrebuinþeazã asemenea manopere, prefectul
poliþiei s’a decorat ºi primul-procuror a fost
înaintat.
Oratorul respunde cu mult spirit la
gluma d-lui Stãtescu cã poate’i plac
libertãþile þigãneºti.
Continuând, a spus o micã istorioarã:
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Un þigan ajuns preot, pe când slujea,
a fost supãrat de un servitor al seu; atunci
el i-a zis: ai parte cã sunt cu aceste odãjii
pe mine, cã þi-aºi arãta eu.
Aºa ar trebui sã faceþi ºi d-voastre,
d-lor miniºtri, când sunteþi învestiþi cu
odãjdiile puterei, sã ve stãpâniþi mânia ºi
supãrãrile, sã nu faceþi acte arbitrarii. Cel
mai mare merit când are cineva puterea
nu este sã stãpâneascã pe adversarul
seu, dar sã se stãpâneascã pe sine. Dar
v’am auzit zicend: sã lãsãm urile, ºi d,.
prim-ministru fãcea apel la patriotismul
nostru, în aceste momente grele pentru
þarã; da, suntem cu toþii patrioþi, dar facem
ºi noi apel la patriotismul d-voastre. Când
vedeþi atâta urã ºi nemultumire în þarã,
dar ce nu faceþi ca d. Deperetis, ministrul
Italiei, care, de ºi vezând cã are maioritate
în Camerã dar simþind cã’i lipseºte
autoritatea moralã în þarã, s’a retras?
(Aplause din partea minoritãþei).
De ce nu vã retrageþi ºi d-voastre
pentru ca sã se pacifice lumea? Preferiþi
mai bine sã ne faceþi moralã ºi sã criticaþi
pe cei ce ve combat. Aceasta’mi aduce
aduce aminte fabula lupului moralist
descrisã de fabulistul Gr. Alexandrescu:
Lupul îmbrãcat cu o piele de oaie fãcea
la cele-l-lalte animale moralã ºi le spunea
cã ºi el ºi-a schimbat purtarea: le întreba:
Spuneþi, o sã schimbaþi ºi voi purtarea-ve
cea proastã? Atunci o vulpe se scoalã ºi
‘l întrerupe zicend: Sã trãiþi la mulþi ani,
dobitocia voastre, ne poate fi iertat de vreþi
a ne arãta, de unde aþi cumpãrat postavul
de manta? (Ilaritate, aplause).
Un cuvent d-lor ºi am terminat: De câte
ori facem vr’o observaþiune, criticãm veri
o mesurã, ni se respunde mereu de pe
banca ministerialã: mai reu era în timpul
conservatorilor? Ce fel de argumentaþiune
e aceasta? E ‘mi aminteºte cele ce am
vezut odatã la þarã; fiind-cã aþi vorbit de
þigani, e tot o istorie þigãneascã: Eram la
arie ºi aveam o ceatã de ursari la moºie;
unul din aceºtia þinea un urs legat de un
par la colibã; nu ºtiu cum se întemplã cã

ursul scapã ºi intrã în colibã. Stãpenul
aleargã, intrã îndatã dupã dânsul ºi ia cu
grabã ciurul în mânã, ursul vezend
aceasta l’am întrebat pe ursar: Bine
meºtere, te bãtea mereu ursul ºi tu dai
din ciur?
ªi el îmi respunse cu spirit: Dãdeam
din ciur, d-le, ca sã nu prindã de veste
ursul cã e slobod. (Ilaritate mare). Aºa
faceþi ºi d-voastre, când þara se deºteaptã
ºi criticã faptele d-voastre arbitrare,
d-voastre daþi din ciur, speriind’o cu cele
ce faceau în timpul conservator
(Aplause).
Acest joc þine de mai multã vreme,
bãgaþi însã de seamã ca nu cum-va într’o
zi ursul sã scape, ºi odatã scãpat, sã bage
de seamã cã aþi voit sã faceþi o glumã cu
densul. (Aplause prelungite din partea
minoritãþii).
Nota redacþiei:
Nicolae Fleva s-a nãscut la 4 august 1840
in Focºani ºi a decedat la 4 august 1920,
Jideni, judeþul Râmnicu Sãrat, astãzi comuna
Podgoria, judeþul Buzãu. A fost avocat,
diplomat, jurnalist ºi om politic; membru
marcant al PNL. Licenþiat ºi doctor în drept la
Universitatea din Neapole. Studiile gimnaziale
le-a urmat în oraºul natal, la gimnaziul
particular al francezului Mettez-Popescu, iar
cele juridice la Iaºi.

A îndeplinit mai multe demnitãþi publice:
primar al oraºului Bucureºti (ianuarie
1884-aprilie 1886), ministru de Interne (4
octombrie 1895-15 ianuarie 1896), ministru
al Agriculturii, Industriei, Comerþului ºi
Domeniilor (11 aprilie 1899-7 iulie 1900) în
guvernele D.A. Sturdza ºi G.Gr. Cantacuzino,
vicepreºedinte al Camerei Deputaþilor,
ministru plenipotenþiar al României la Roma.
Deputat în Reprezentanþa Naþionalã (1877),
l-a interpelat pe ministrul de Externe, Mihail
Kogãlniceanu, cu privire la proclamarea
Independenþei României, determinând celebrul discurs al demnitarului în care a exclamat:
“suntem independenþi”. Director politic al
ziarului “Dreptatea”, cu vederi liberale, ºi
redactor la gazeta “Alegãtorul liber”.
În timpul domniei lui Carol I a fost omul
unor mari manifestaþii de stradã fapt pentru
care a fost supranumit” Tribunul mulþimii”,
„Omul de pe baricadã” sau „Revoluþionarul”.
”Temperament clocotitor, om de acþiune”, cum
îl caracteriza C. Bacalbaºa, Nicolae Fleva a
intrat în conflict cu primul ministru ºi a trecut
la organizarea unor mari manifestaþii în
vederea cãderii guvernului. În noul guvern
conservator a deþinut funcþia de ministru al
agriculturii ºi domeniilor. Dintre scrierile sale
citãm: ”Prerogativele adunãrii deputaþilor”(1877), ”Dare de seamã cãtre cetãþeni”
(1866), ”Misterele poliþiei capitalei” (1887),
”Gheºefturile de la ministerul de rãzboi”
(1888).
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